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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
##ÚNICO: | PFDC - 54815| 

DECISÃO Nº 11, DE 10 DE MARÇO DE 2014 
 

Referência: PP MPF/PR-RJ 1.30.012.000588/2007-52 
Requerente: Rita de Cássia Monteiro Barbosa 
Interessado: Aloysio Piquet de Aquino 
Requeridos: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
Procuradora da República: Aline Mancino da Luz Caixeta (PR-RJ)  
Arquivamento: 16/08/2010 
DIREITO À SAÚDE. 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação encaminhada pela Sra. Rita de Cássia Monteiro 

Barbosa, esposa do Sr. Aloysio Piquet de Aquino, noticiando supostas irregularidades na exclusão do seu marido da lista de transplante hepático do 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 

2. Relatou a representante que, no ano de 2004, foi realizada um biópsia no interessado, exame que constatou ser o paciente 
portador de Polineuropatia Amiloidótica Familiar. O laudo exarado pelo Dr. Vilson Lemos, em agosto de 2004, afirmou que o paciente, com um 
diagnóstico de PAF em estágio IV, não tinha indicação para transplantar. Todavia, em junho de 2006, o Dr. Joaquim Ribeiro, também do HUCFF, 
incluiu o paciente na lista de transplantes, com diagnóstico de PAF em estágio III. Ocorre que, em novembro de 2006, o paciente foi novamente 
excluído da lista por ter alcançado o estágio IV da doença. 

3. Questionado, o Coordenador do Sistema Nacional de Transplantes informou não haver qualquer irregularidade, justificando as 
aparentes contradições dos diagnósticos pela evolução da doença do paciente. Sobre o tema, esclareceu que a Portaria que regulamenta a matéria prevê 
que o candidato a transplante com PAF III pode ser incluído na lista, o que não ocorre com aqueles que já alcançaram o estágio IV da patologia, 
situação na qual o transplante é contra-indicado. 

4. Foi solicitado ao juízo cível competente, para fins de instrução do presente feito, o encaminhamento de cópia do laudo técnico 
produzido pelo perito judicial. O perito judicial, questionado quanto ao estágio da doença do paciente, classificou-o como PAF nível IV, o que autoriza 
sua exclusão da lista de transplante hepático. 

5. A procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito, pois o laudo médico elaborado nos autos judiciais confirmou o 
diagnóstico definido pela equipe médica do HUCFF. 

6. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | PFDC - 54834| 

DECISÃO Nº 151, DE 10 DE MARÇO DE 2014 
 

Referência: PA MPF/PR-RJ 1.30.012.000392/2010-63 
Requerente: a apurar 
Requeridos: Centro Universitário Augusto Motta - UNISUAM 
Procuradora da República: Marcia Morgado Miranda (PR-RJ) 
Arquivamento: 06/08/2010 
DIREITO À EDUCAÇÃO. 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação, visando apurar possíveis irregularidades na 

emissão de documentos pelo Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM. 
2. Em síntese, a referida representação indicava que aluno do Centro Universitário havia concluído a graduação no curso 

Engenharia de Petróleo, sem dependência de matérias, e que a Instituição não fornecia os documentos solicitados para ingresso em estágio e, ainda, 
estaria cobrando indevidamente 6 mensalidades por conta da realização deste. 

3. Oficiado, o Centro Universitário Augusto Motta informou que não consta qualquer requerimento de documentos protocolizados 
junto ao devido setor da faculdade, expondo que “os documentos inerentes à vida acadêmica do aluno, são fornecidos mediante requerimento 
protocolizado no setor competente”. 

4. A procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de elementos que indiquem eventuais irregularidades. 
5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | PFDC - 54827| 
DECISÃO Nº 152, DE 10 DE MARÇO DE 2014 

 
Referência: PA MPF/PR-RJ 1.30.012.000183/2010-10 
Requerente: a apurar 
Requeridos: INEP 
Procuradora da República: Marcia Morgado Miranda (PR-RJ) 
Arquivamento: 20/08/2010 
DIREITO À EDUCAÇÃO. 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação, com o escopo de apurar possíveis irregularidades 

nos critérios de correção das provas de redação do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM pelo INEP. 
2. Oficiado, o INEP esclareceu que: 
“Cada redação foi corrigida por dois corretores, de forma independente, sem que um conhecesse a pontuação dada pelo outro. 
Havendo discrepância de quinhentos pontos no total dos pontos atribuídos (…) a redação então passará por uma terceira correção, 

sem que o terceiro corretor conhecesse os pontos dos demais. O mesmo deveria ocorrer se uma redação fosse simultaneamente pontuada e 
desconsiderada pelos corretores. Nestes casos, a pontuação dos terceiros corretores era soberana sobre as demais”. 

3. A procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de elementos que indiquem eventuais irregularidades. 
4. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | PFDC - 54824| 
DECISÃO Nº 153, DE 10 DE MARÇO DE 2014 

 
Referência: PA MPF/PR-RJ 1.30.012.000030/2003-43 
Requerente: a apurar 
Requeridos: Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro e outros 
Procuradora da República: Marcia Morgado Miranda (PR-RJ) 
Arquivamento: 06/09/2010 
DIREITO A REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO DE AUTOESCOLAS. 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação, visando apurar irregularidades no procedimento de 

fiscalização das autoescolas do Rio de Janeiro. 
2. Em consulta ao sítio eletrônico do DENATRAN (http://www.denatran.gov.br/resolucoes.htm), observou-se que a Resolução nº 

74/98 do CONTRAN foi revogada pela Resolução nº 358, publicada em 13/08/2010 e retificada em 31/08/2010, estando em vigor. 
3. Tal resolução regulamenta o credenciamento de instituições ou entidade públicas ou privadas para o processo de capacitação, 

qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências. 
4. A procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que inexistem outras diligências a serem realizadas. 
5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | PFDC - 54820| 

DECISÃO Nº 154, DE 10 DE MARÇO DE 2014 
 

Referência: PA MPF/PR-RJ 1.30.012.000369/2009-35 
Requerente: a apurar 
Requeridos: TV Bande Rio 
Procuradora da República: Marcia Morgado Miranda (PR-RJ)  
Arquivamento: 30/08/2010 
DIREITO À COMUNICAÇÃO SOCIAL. CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA. 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação anônima, com o escopo de apurar a exibição do 

programa televisivo “Funk”, da emissora de TV Bandeirantes, em horário inadequado a sua classificação indicativa. 
2. Oficiada, a TV Bandeirantes informou que: 
“O programa em questão tem por escopo difundir esta forma de manifestação cultural, exibindo cenas dos eventos e das 

coreografias dos seus frequentadores, mas também divulgando à população as datas e os locais em que os artistas deste gênero musical irão se 
apresentar, fomentando a cultura e promovendo lazer à população”. 

3. O DENASUS esclareceu que o programa “Furacão 2000” possui classificação indicativa de “Não recomendado para menores de 
10 anos”, sendo veiculado em horário compatível. 

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

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | PFDC - 54837| 
DECISÃO Nº 155, DE 10 DE MARÇO DE 2014 

 
Referência: PA MPF/PR-RJ 1.30.012.000786/2010-11 
Requerente: a apurar 
Requeridos: Instituto Benjamin Constant e outros 
Procuradora da República: Marcia Morgado Miranda (PR-RJ)  
Arquivamento: 08/09/2010  
DIREITO À EDUCAÇÃO. REGULAR PRESTAÇÃO. 
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de representação, visando apurar possíveis irregularidades 

decorrentes da não emissão de certificados aos concludentes do Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos com Destinação Coletiva 
na Área da Deficiência Visual pelo convênio fixado entre o Instituto Benjamin Constant – IBC, a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e 
Fundação de Apoio à Escola Técnica – SETEC/FAETEC e o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro – ISERJ. 

2. Tendo em vista que o objeto do presente procedimento é a não emissão dos certificados de conclusão aos participantes do Curso 
Superior Sequencial de Complementação de Estudos com Destinação Coletiva na Área da Deficiência Visual realizado no Instituto Benjamin Constant, 
havendo comunicação da expedição dos mesmos pela representante e pela Instituição responsável, não existem, no presente caso, outras medidas a 
serem adotadas pelo MPF. 

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

arquivamento. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | PFDC - 54898| 
DECISÃO Nº 169, DE 14 DE MARÇO DE 2014 

 
Referência: ICP MPF/PR-MG 1.22.000.000143/2013-21 - SIGILOSO 
Requerente: SIGILOSO 
Requeridos: Fundação Universitária Mendes Pimentel 
Procurador da República: Álvaro Ricardo de Souza Cruz (PR-MG) 
Arquivamento: 12/12/2013 (fls. 37-39) 
DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. RECOMENDAÇÃO. 
1. Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com objetivo de apurar supostas irregularidades promovidas pela UFMG e pela 

FUMP no procedimento de expedição e entrega de diplomas. 
2. A denúncia tem por fundamento o fato de a UFMG condicionar a expedição de diploma ao pagamento de taxa e à declaração de 

“nada consta” junto à FUMP. 
3. Foi expedida Recomendação nº 086/2013, no sentido de que o Reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Sr. Clélio 

Campolina Diniz, ou quem lhe faça as vezes, abstenha-se de realizar a cobrança de taxas para expedição de primeira via e diploma de conclusão de 
curso dos alunos (inclusive taxa de registro), bem como deixe de exigir atestado de “nada consta” junto à FUMP. Demais disso, fora recomendada a 
divulgação acerca da gratuidade da expedição de diploma. 

4. O Reitor, por meio do Ofício GR nº 843/2013, de 22 de novembro de 2013, informou o atendimento à recomendação expedida. 
5. O procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito uma vez que inexistem outras diligências a serem realizadas. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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6. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento. 

 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
 

CONSELHO SUPERIOR 
##ÚNICO: | CSMPF - 54573| 
 

1ª Sessão Extraordinária de 2014 
Data : 21.3.2014 
Hora : 8h30 
Local : Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria Geral da República. SAF Sul Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura - 

Sala AC-05) 
 

PAUTA DESTA SESSÃO 
 
1) Processo nº : 1.00.001.000019/2014-02 

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

 
Brasília, 19 de março de 2014. 

 
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS 

Procurador-Geral da República 
Presidente do CSMPF 

 
CORREGEDORIA DO MPF  

##ÚNICO: | CORREG - 54910| 
PORTARIA Nº 24, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, art. 247 e seguintes, e pelo art. 3º, XII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 
(Resolução CSMPF n.º 100, de 3 de novembro de 2009), em atenção à solicitação contida no Ofício PRR 1ª Região n.º 19/2014/CI, do Presidente da 
Comissão de Inquérito Administrativo Luiz Fernando Bezerra Viana, resolve: 

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo constituída pela PORTARIA CMPF N.º 
13, de 18.02.2014 (Inquérito Administrativo CMPF n.º 1.00.002.000003/2014-81) para a conclusão dos trabalhos. 

 
HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

##ÚNICO: | AP - 3157| 
PORTARIA Nº 18, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO 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 a matéria jornalística veiculada no Jornal Diário do Amapá, noticia que a Secretaria Extraordinária de 

Políticas Públicas para os Afro descendentes do Estado do Amapá estaria emitindo certificação de comunidade remanescente de quilombo para a 
comunidade de Campina Grande, localizada no município de Macapá/AP. 

CONSIDERANDO que os fatos expostos acima se inserem 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 instauração de Procedimento Preparatório, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo como objeto 

apurar certificações de comunidades remanescentes de quilombos situadas no Estado do Amapá por órgão estadual incompetente. 
Para fins de instrução inicial deste PP, ofície-se à SEAFRO a fim de que se manifeste acerca dos fatos apontados na notícia 

jornalística, em especial de que o governo estadual estaria emitindo certificações de comunidades remanescentes de quilombos situadas no Estado do 
Amapá. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6 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 

 

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

 



DMPF-e Nº 54/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 20 de março de 2014 Publicação: sexta-feira, 21 de março de 2014 5 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | BA - 528| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 8, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

NOTÍCIA DE FATO N. 1.14.006.000032/2014-18.  
 

Cuida-se de representação oferecida por Mônica Marques Ferreira em face de Cleber Barbosa da Silva. A representação foi 
formulada por e-mail e inicialmente encaminhada àProcuradoria da República no Estado da Bahia, que a direcionou a estaPRM/ Paulo Afonso. 

A representante alega que, ao contratar o Sr. Cleber como empregado de sua empresa,deixou de assinar-lhe a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS), para que ele, Sr. Cleber, não perdesse o benefício previdenciário que lhe foi concedido. 

Afirmando-se arrependida por haver assim procedido, sugere que o representado estaria fraudando o INSS, já que teria condições 
de trabalhar e levar uma vida normal. 

Uma vez que a representação se viu formulada de modo genérico, foi estabelecido contato telefônico com a representante, 
indagando-se-lhe: a) sobre a naturezado benefício previdenciário auferido pelo representado; b) sobre se ele, o representado, possuía efetivamente 
alguma deficiência ou enfermidade; c) sobre qual a atividade que o representado exercia em sua empresa; d) sobre qual a atividade profissional que o 
Sr. Cleber Barbosa exercia quando da concessão do benefício previdenciário. 

Em resposta às indagações que lhe foram formuladas, a representante afirmou que o Sr. Cleber Barbosa aufere auxílio doença, que 
a sua deficiência é visível, pois usa uma prótese no lugar de uma das pernas, que o Sr. Cleber trabalhava, em sua empresa, como polidor de peças de 
colete de aparelho ortopédico e que não sabia qual a atividade por ele exercida quando da concessão do auxílio doença. 

É o relatório. 
Não parece ser o caso de instauração de Procedimento Investigatório Criminal ou de inquérito policial, na medida em que não se 

extrai da representação a ocorrência de qualquer fato típico. Demonstrá-lo é o objetivo dos próximos parágrafos. 
A própria representante reconhece a deficiência física do representado, afirmando-o beneficiário de auxílio-doença, embora pareça 

considerar que a possibilidade de o representado exercer atividade laborativa (sua aptidão física para isso) indique, só por si, a ocorrência de fraude ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Não é bem assim, contudo. Se o representado estiver auferindo auxílio-doença, como sugere a representante, o auferimento desse 
benefício não impediria, em linha de princípio, o exercício de atividade diversa daquela por ele exercida quando daconcessão do benefício. 

Talvez fosse mais adequada a percepção de auxílio-acidente ao invés de auxílio-doença, uma vez que o segundo é transitório, 
podendo ser substituído pelo primeiro quando da consolidação da lesão sofrida pelo segurado. Seja como for, esteja ele, o representado, auferindo 
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o fato é que não lhe seria vedado o exercício de atividade profissional. 

Acresce, e esse ponto é relevante, que o INSS deve convocar o representado periodicamente para a realização de perícias médicas, 
caso esteja ele auferindo o auxílio-doença, o que lhe permite controlar a oportunidade da manutenção do benefício em causa. 

Por esses motivos, não parece haver elementos de convicção que recomendem a instauração de um inquérito ou mesmo de um PIC. 
Sem embargo, encaminhar-se-á uma cópia da presente representação ao INSS, para a eventual tomada de providências administrativas que essa 
autarquia repute necessárias. 

Por outro lado, é de se reconhecer que a Sra. Mônica Marques Ferreira, ao formular a representação contra o Sr. Cleber Barbosa, 
terminou por confessar que deixou de promover a necessária anotação na CTPS do representado.  

O fato narrado poderia configurar, pelo menos em tese, os crimes capitulados nos artigos 297, parágrafo 4º e 337-A, ambos do 
Código Penal, a depender, entre outros fatores, da motivação (dolo) da senhora Mônica. Aferi-lo não é, porém, atribuição desta PRM/Paulo Afonso, 
uma vez que os supostos delitos teriam ocorrido na cidade de Recife, onde se localiza a empresa da senhora Mônica Marques Ferreira, como indica a 
representação. 

Cabe, portanto, encaminhar também uma cópia da representação e da certidão que se lhe seguiu à Procuradoria da República no 
Estado de Pernambuco, a fim que esse órgão possa deliberar sobre a conduta da Sra. Mônica Marques Ferreira, adotando as iniciativas que reputar 
pertinentes.  

Isto posto, promovo o arquivamento do feito, e determino à Secretaria que adote, de imediato,as seguintes providências: 
a) oficie-se ao INSS para fins de conhecimento, encaminhando-lhe uma cópia da presente representação; 
b) extraia-se outra cópia da representação, fazendo-a acompanhar a promoção de declínio de atribuição a ser oferecida à 

Procuradoria da República no Estado de Pernambuco; 
c) notifique-se a representante acerca da promoção de arquivamento e da faculdade de apresentar razões e documentos, que serão 

juntados aos autos para nova apreciação (art. 14, § 1°, da Resolução n. 77 do CSMPF); 
d)extraídas as cópias destinadas aos órgãos acima referidos e certificada a expedição da notificação ao representante, remetam-se os 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do Ministério Público Federal, para deliberação (art. 14, § 2°, da Resolução 
n. 77 do CSMPF). 

 
MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | CE - 2424| 

PORTARIA Nº 39, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) CONSIDERANDO a representação formulada em face do ex-gestor do Município de Santa Quitéria, no que toca ao Convênio nº 
700997/2010, celebrado com o FNDE, no valor de R$ 943.000,00, em relação ao qual não teriam sido prestadas contas; 

b) CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a caracterização das supostas irregularidades, a fim de verificar as repercussões 
de tais fatos na seara da improbidade administrativa, em face da suposta omissão na aplicação regular dos recursos do programa “Caminho da Escola”; 
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RESOLVO instaurar inquérito civil público, determinando a reiteração do ofício de fls. 09, que deverá constar a necessidade de 
serem encaminhadas informações: quanto à não prestação de contas e a possível instauração de Tomada de Contas Especial, bem como encaminhar 
cópia do Convênio, pareceres técnicos e relatórios acaso produzidos. 

Oficie-se ainda ao Município de Santa Quitéria, para que informe os períodos em que cada um dos representados exerceu o 
mandato de Prefeito, a fim de delimitar responsabilidades. 

Autue-se e distribua-se. 
Informe-se à 5a CCR/MPF. 

 
MÁRCIO ANDRADE TORRES 

##ÚNICO: | CE - 2457| 
PORTARIA Nº 39, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) CONSIDERANDO a representação formulada em face do ex-gestor do Município de Santa Quitéria, no que toca ao Convênio nº 

00514/2009, celebrado com o Ministério do Turismo, no valor de R$ 300.000,00, em relação ao qual teriam sido detectadas irregularidades; 
b) CONSIDERANDO a necessidade de aprofundar a caracterização das supostas irregularidades, a fim de verificar as repercussões 

de tais fatos na seara da improbidade administrativa, em face da suposta omissão na aplicação regular dos recursos previstos para a “XVIII Exposição 
Agropecuária de Santa Quitéria”; 

RESOLVO instaurar inquérito civil público, determinando a expedição de novo ofício ao Ministério do Turismo, que deverá 
complementar as informações prestadas às fls. 11, devendo encaminhar: cópia do convênio e aditivos, se existentes, prestação de contas ou tomada de 
contas especial, pareceres técnicos e relatórios acaso produzidores, os quais resultaram no reconhecimento da necessidade de restituir R$ 263.000,00. 

Oficie-se ainda ao Município de Santa Quitéria, para que informe os períodos em que cada um dos representados exerceu o 
mandato de Prefeito, a fim de delimitar responsabilidades. 

Autue-se e distribua-se. 
Informe-se à 5a CCR/MPF. 
 

MÁRCIO ANDRADE TORRES 
##ÚNICO: | CE - 10098| 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 2 DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NESTE ATO REPRESENTADO 
PELO PROCURADOR REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, 
ALEXANDRE MEIRELES MARQUES, E O GRUPO CIDADE DE 
COMUNICAÇÃO, NESTE ATO REPRESENTADOPELO VICE-DIRETOR 
MIGUEL DIAS DE SOUZA FILHO, NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 1.15.000.000176/2013-14-PR/CE; 
1.15.000.000832/2013-71-PR/CE E 1.15.000.000177/2013-51-PR/CE. 
 

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 , sendo seu dever zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia e promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos. 

Considerando os trâmites dos Procedimentos Administrativos 1.15.000.000176/2013-14; 1.15.000.000177/2013-51 e 
1.15.000.000832/2013-71 na Procuradoria da República no Estado do Ceará (o primeiro deles lastreado na representação de Regina Maura Villela 
Barboza e alusivo à suposta veiculação, no dia 21 de maio de 2012, ao meio-dia, pelo Programa Cidade 190,da cena de um homem que estaria 
mantendo relações sexuais com uma porca; o segundo lastreado em representação de Francisco Correia Filho e alusivo à suposta veiculação, por aquele 
mesmo programa, de corpos sem cabeça e de cabeças sem corpos e o terceiro instaurado por representação anônima e alusivo à suposta veiculação, 
também por aquele programa, de veiculação de cenas de exposição da imagem de dependentes químicos que são internados compulsoriamente; 

Considerando que, em sede da Ação Civil Pública nº. 2003.81.00.031437-4, que tramitou perante a 7ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Ceará, o Ministério Público Federal realizou acordo, no ano de 2004, com as emissoras TV Cidade, TV Jangadeiro e TV Diário através do 
qual estas se comprometeram a adequar seus programas locais (a exemplo dos programas Barra Pesada, Cidade 190 e Rota 22) no intuito de que 
fossem exibidos com respeito à dignidade humana; 

Considerando que assim dispunha a sentença proferida no âmbito daquela ação: “… as emissoras promovidas comprometem-se a 
adequar seus programas locais de notícias policiais, a exemplo dos programas "Barra Pesada", "Cidade 190" e "Rota 22", para o fim de que sejam 
exibidos tais programas nos horários atualmente previstos na grade de programação das emissoras, desde que não contenham cenas de cadáveres, 
mutilações ou com forte apelo de violência, que somente poderão ser exibidas após as 22 horas. As cenas em que os cadáveres estejam cobertos ou que 
de qualquer outro modo fique impedida a sua visualização, poderão ser exibidas em qualquer horário. As emissoras comprometem-se a respeitar os 
direitos dos presos ou suspeitos que venham a entrevistar ou de qualquer forma veicular imagens ou notícias, exigindo-se prévia autorização de tais 
pessoas, em caso de entrevista, sendo vedada, em qualquer hipótese, a divulgação de imagens ou de textos que os exponham ao ridículo ou que de 
qualquer modo atinjam as suas dignidades, independentemente do horário de exibição dos programas, dispensando-se a autorização na hipótese de 
operação policial fora das dependências policiais ou prisionais, bem como na apresentação de presos pela autoridade policial, em coletiva à imprensa. 
As emissoras obrigam-se a não divulgar nomes, endereços, imagens, apelidos, parentesco, iniciais de nomes ou sobrenomes, bem como qualquer outro 
dado que possibilite a identificação de menores acusados da prática de atos infracionais ou vítimas de delitos de qualquer especie, de acordo com o que 
dispõe o art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, independentemente do horário de exibição dos programas. A fim de viabilizar a mais ampla 
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publicidade do presente acordo, as emissoras se comprometem a divulgá-lo. Por fim, tendo em vista a celebração do presente acordo entre as partes, o 
MM Juiz o homologou, para que o mesmo produza os seus efeitos jurídicos. Determino, outrossim, a extinção do feito com relação as emissoras 
acordantes. P.R.I. Comunique-se ao Relator dos Agravos de Instrumento interpostos pelos promovidos. Arquivem-se, oportunamente." 

Considerando a urgência na resolução das questões relatadas, posto que, apesar do acordo firmado em sede da Ação Civil Pública 
citada, as representações formuladas nos procedimentos 1.15.000.000176/2013-14; 1.15.000.000177/2013-51 e 1.15.000.000832/2013-71 demonstram 
um suposto descumprimento daquele acordo pelo Programa Cidade 190 e que isso se acentua pelo fato de a apresentação desse programa ocorrer de 
segunda à sexta-feira, ao meio-dia. 

Considerando que, de acordo com o artigo 220 da Constituição Federal de 1988, a manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição; que o §2º do mesmo artigo protege a liberdade de 
imprensa vedando toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística e que o § 1º da referida norma revela, por sua vez, que nenhuma 
lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 
observando-se, todavia, o disposto no artigo 5º, IV,V, X, XIII e XIV do texto constitucional; 

Considerando que, em equilíbrio às normas veiculadas no parágrafo anterior, o artigo 1º, III, da Carta Magna consagra a dignidade 
da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil; que o artigo 5º, X, evidencia que são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; que o artigo 5º, V 
assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; que o artigo 5º, XLIX do mesmo 
diploma evidencia que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; que o artigo 5º, LVII, da Constituição determina que ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e que o artigo 5º, LXIII, da mesma norma em referência destaca que 
o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado; 

Considerando que a liberdade de programação televisiva encontra, dentro das determinações constitucionais, liberdades positivas e 
negativas; que as primeiras são entendidas como as que impõem uma delimitação material na formulação do conteúdo dos programas (estes devem dar 
preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promover a cultura nacional e regional; respeitar a regionalização da produção 
cultural, artística e jornalística; cultivar o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família e assegurar o direito de resposta, inclusive por 
meio de sua transmissão pelo mesmo utilizado na ofensa) e que as segundas impõem abstenções aos(às) que exercem a liberdade de programação (a 
liberdade de programação e de comunicação televisiva, como expressão da liberdade de manifestação do pensamento, deve respeitar a vedação ao 
anonimato e não ofender a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas); 

Considerando que, de acordo com o artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente (instituído pela Lei nº. 8.069, de 13 de julho 
de 1990), a criança e o adolescente têm direito à proteção da vida e da saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência; que, de acordo com o artigo 76 do ECA, as emissoras de 
rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas; que, de acordo com o artigo 143 do mesmo diploma legal, é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam 
respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional e que qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou 
o adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome (em 
consonância com o que determina parágrafo único do artigo 143 da norma em referência. 

Considerando que, de acordo com o artigo 220, § 3º, da Constituição compete à lei federal: regular as diversões e os espetáculos 
públicos (cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, os locais e os horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada) e estabelecer os meios legais que garanta mà pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
programaçõesquecontrariemodispostonoartigo221 do texto constitucional, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 
nocivos à saúde e ao meio ambiente (artigo 220, § 3º, II, da CF). 

Considerando que, de acordo com o artigo 2º da Portaria nº. 1220-2007, do Ministério da Justiça, compete a esse órgão proceder à 
classificação indicativa de programas de obras audiovisuais destinadas à televisão e congêneres (mercado de cinema e vídeo, jogos eletrônicos e jogos 
de interpretação – RPG) e que tal classificação configura uma política pública do Estado e não uma prática de censura, pois o Ministério da Justiça não 
proíbe a transmissão de programas, a apresentação de espetáculos ou a exibição de filmes e seu objetivo é informar às famílias brasileiras a faixa etária 
e horária para a qual não se recomendam as diversões públicas; 

Considerando que, de acordo com o artigo 5º da Portaria nº. 1220-2007, do Ministério da Justiça, não se sujeitam à classificação 
indicativa no âmbito do Ministério da Justiça programas jornalísticos ou noticiosos; programas esportivos; programas ou propagandas eleitorais e 
publicidade em geral, mas que, apesar disso, os programas exibidos ao vivo poderão ser classificados, com base na atividade de monitoramento, caso 
seja constatada a presença reiterada de inadequações, conforme disciplina o artigo 5º, § 1º da referida portaria; 

Considerando que, de acordo com o artigo 28, incisos 11 e 12, b, do Decreto nº. 52.795, de 31 de outubro de 1963 (que aprovou o 
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão), as concessionárias e as permissionárias de serviços de radiodifusão devem subordinar os programas de 
informação, divertimento, propaganda e publicidade às finalidades educativas e culturais inerentes à radiodifusão e, na organização da programação, 
não transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo pessoas a situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, 
ainda que seu objetivo seja jornalístico; 

Considerando que, em 01º de agosto de 2013, durante a instrução dos procedimento administrativos sobre os quais se fundamentam 
este TAC, o Ministério da Justiça, após analisar o programa Cidade 190 e outros programas policiais veiculados no Estado do Ceará, assim se 
posicionou: 

“Os programas 'Barra Pesada', 'Cidade 190', 'Os Malas e a Lei', 'Rota 22' e 'Comando 22' apresentam conteúdos semelhantes que 
tratam de casos violentos ocorridos no estado do Ceará. Durante as análises, foram observadas tendências de indicação cujas recomendações variam de 
'Não recomendado para menores de 12 anos' (como atos violentos, lesões corporais e exposição de cadáver) a 'Não recomendado para menores de 16 
anos' (como mutilação e tráfico de drogas). As tendências mais frequentes nesses programas são exposição de cadáver associada à morte intencional, 
sofrimento da vítima, lesão corporal, presença de sangue e exposição de pessoas em situações constrangedoras ou degradantes. Ressalta-se que, por se 
tratar de cenas reais, a violência possui considerável impacto imagético, ainda que por vezes as imagens estejam atenuadas por enquadramento ou 
recurso de exibição. No caso do programa “Cidade 190”, foram verificadas tendências de consumo de drogas ilícitas, que, pelo Guia Prático de 
Classificação Indicativa é uma tendência categorizada como não recomendada para menores de 18 anos. Essas tendências, no entanto, aparecem de 
forma pouco frequente. 

Dessa forma, caso os programas fossem classificáveis, ou se tornassem classificáveis, sugerir-se-ia a classificação de não 
recomendado para menores de 14 anos. Porém, há edições desses mesmos programas cuja classificação seria de não recomendada para menores de 12 
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ou 16 anos. Variação justificada pela relevância e contrapontos apresentados.” 

RESOLVEM: 
Celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições, no intuito de 

colaborar para que os programas locais de natureza policial veiculados pela TV Cidade estejam em consonância com as determinações formuladas pelo 
Ministério da Justiça e, por extensão, promovam os princípios constitucionais e legais referentes à radiodifusão, atentos à responsabilidade social dos 
veículos de comunicação, especialmente no que tange à formação da criança e do adolescente e à dignidade da pessoa, sem prejuízo da liberdade de 
expressão: 

Cláusula Primeira - Nas entrevistas e na veiculação de notícias de natureza policial, compromete-se a emissora a se abster de expor 
as pessoas ao escárnio, ao menosprezo, à ridicularização e a quaisquer outras formas de aviltamento ou rebaixamento da dignidade da pessoa humana. 

Cláusula Segunda – Nas entrevistas e na veiculação de notícias de natureza policial, compromete-se a emissora a não expor os(as) 
entrevistados(as) a situações que os(as) ridicularizem em razão de sua etnia, de sua cor, de sua raça, de sua deficiência, de sua orientação sexual, de seu 
credo e-ou de sua opção política. 

Cláusula Terceira - No caso de notícias de natureza policial obtidas ou originárias da Delegacia Especializada da Mulher, além das 
cautelas gerais referidas na cláusulas anteriores, compromete-se a emissora a adotar todas as medidas tendentes a evitar que as notícias veiculadas 
aviltem os laços familiares da pessoa objeto da reportagem. 

Cláusula Quarta – Sempre juízo ao direito de informação, compromete-se a emissora a não veicular imagens “fechadas” (closes) de 
cadáveres ou corpos mutilados, bem com de lesões corporais de pessoas vivas. 

Cláusula Quinta - A compromissária compromete-se a adotar especial cuidado na divulgação de atos judiciais, policiai se 
administrativos que se refiram a crianças e adolescentes a quem se atribua a prática de ato infracional, assim como referentes a crianças e adolescentes 
que sejam vítimas de crimes, devendo qualquer notícia a respeito dos fatos não identificar a criança ou o(a) adolescente, proibindo-se a fotografia, a 
filmagem, a referência ao nome, ao apelido, e a referência às iniciais respectivas, à filiação, ao parentesco e à residência, conforme determinação 
expressa do artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Cláusula Sexta – Salvo concordância expressa do titular da imagem, a emissora se compromete a não veicular filmagem ou 
fotografia de pessoas acusadas de envolvimento em ilícitos penais e que estejam detidas sob a tutela do poder público, sendo permitida a filmagem 
mediante a utilização de recursos técnicos de distorção de áudio e desfoque de vídeo, de forma que o mesmo não possa ser identificado. 

§1º. A autorização a que se refere o caput poderá ser obtida por escrito ou mediante registro da imagem ou da voz do interessado 
manifestando sua aquiescência, a ser utilizada apenas na eventualidade de alegação de descumprimento do compromisso ora assumido. 

§2º. O compromisso previsto no “caput” não se aplica à veiculação de imagens captadas na via pública. Nos registros de atos 
públicos, tais como audiências realizadas no âmbito do Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo ou Poder Executivo, deverão ser 
autorizadas pela autoridade que presidir o ato, detido e seu advogado legalmente constituído. 

Cláusula Sétima - Quando houver autorização expressa da pessoa acusada de envolvimento em ilícito penal e sob tutela do poder 
público para ser filmada ou fotografada, na forma do caput da cláusula anterior, a emissora cuidará para que não possam elas ser humilhadas, tratadas 
ou expostas de modo incompatível coma dignidade da pessoa humana, evitando-se a apresentação do(a) entrevistado(a) nu(a) ou apenas de roupas 
íntimas (cueca, calcinha e sutiã). 

Cláusula Oitava – A emissora compromete-se a adotar os ajustes ora pactuados como normas de conduta interna da empresa, a 
serem observadas obrigatoriamente pelos(as) seus(suas) empregados(as), prepostos(as) e terceirizados(as). 

Cláusula Nona – O descumprimento de qualquer compromisso assumido neste Termo de Ajustamento de Conduta importará na 
pagamento de multa no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), que incidirá sobre cada programa veiculado em desrespeito à(s) cláusula(s) 
estipulada(s). Além da multa, o programa policial da TV Cidade que infringir os termos aqui expostos exibirá um quadro com a retratação das imagens 
e das declarações ofensivas e com a exibição de esclarecimentos à população acerca da temática que foi abordada de forma incoerente. 

§ 1º Sobre a multa fixa da nesta cláusula, incidirá correção monetária a contar desta data até o efetivo pagamento. 
§ 2º O quadro a que se refere o caput deste artigo (com a retratação e os esclarecimentos) terá duração de, no mínimo, o dobro de 

tempo utilizado para a exibição das informações equivocadas. 
Cláusula Décima – O Ministério Público Federal, por seu representante acima indicado, assume o compromisso de: 
I – acompanhar a execução do referido TAC em todos os seus termos, intermediando, naquilo que for cabível, a solução de eventual 

impasse decorrente da execução deste instrumento; 
II – adotar, no caso de descumprimento voluntário das condições acordadas, as medidas legais cabíveis no intuito de apurar as 

responsabilidades daí decorrentes; 
Cláusula Décima Primeira – O extrato do presente Termo de Ajuste de Conduta será imediatamente encaminhado para publicação 

no Diário Oficial da União – DOU. 
Por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam o presente termo em duas vias, o qual terá eficácia de título executivo 

extrajudicial, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº. 7.347-1985. 
 

ALEXANDRE MEIRELES MARQUES 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
 MIGUEL DIAS DE SOUZA FILHO 

Vice-Diretor do Grupo Cidade de Comunicação 
##ÚNICO: | CE - 2413| 

RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil Público nº 1.15.002.000042/2011-11 
 

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

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

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993 conferiu ao Ministério Público Federal, dentre outras funções institucionais, a 
defesa dos direitos e interesses coletivos (art. 5º, III, “e”); 

Considerando que o art. 196 da Constituição Federal confere à assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações 
e serviços considerados de relevância pública, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à sua implementação; 

Considerando o disposto no art. 2º, da Lei 8.080/90, que estabelece que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 
o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”; 

Considerando que o direito público subjetivo à saúde representa consequência indissociável do direito à vida, prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade 
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir 
aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar; 

Considerando que o art. 23 da Constituição Federal confere atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios para cuidar da saúde pública; 

Considerando que entre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 7º da Lei nº 8.080/90 encontram-
se: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema;[...] XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;[...] XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; 

Considerando que a respeito da organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde descritos no artigo 9º da Lei nº 8.080/90, 
verifica-se que “a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em 
cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; III – do âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 

Considerando que o art. 16 da Lei nº 8.080/90 estabelece que à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir 
e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação institucional; 

Considerando que os direitos à vida e à saúde são consequências imediatas da consagração da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CF/88). É da própria natureza do ser humano a luta pela preservação dessa 
dignidade. É algo que lhe é intrínseco, e não concedido pelo ordenamento. Com ela, impede-se seu tratamento como objeto, ou que o tratamento que 
lhe seja dado não retrate desprezo ao ser humano; 

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da República o procedimento em epígrafe a partir do termo de declarações 
prestado pela Sra. Ivani Oliveira de França, em 21/03/2011, a qual relatou sentir dores e inchaço no joelho direito, em virtude de ruptura de parte do 
menisco do joelho direito, tendo sido indicada pelo médico a realização de procedimento cirúrgico ortopédico; 

Considerando que posteriormente o procedimento em epígrafe passou a ter caráter coletivo no sentido de acompanhar a realização 
de todos os procedimentos cirúrgicos ortopédicos com artroscopia a serem realizados no Hospital Regional do Cariri; 

Considerando que, de acordo com a Central de Regulação, após a abertura do Hospital Regional do Cariri- HRC, localizado em 
Juazeiro do Norte/CE, no ano de 2011, os procedimentos cirúrgicos ortopédicos poderiam ser realizados no HRC, sem a necessidade de se encaminhar 
o paciente para “lista de espera” dos Hospitais localizados em Fortaleza/CE; 

Considerando que o Hospital Regional do Cariri recebeu em 21/12/2012 o equipamento “Sistema de Artroscopia e de perfuradores 
ósseos”, a fim de realizar cirurgias ortopédicas via artroscopia, adquirido pelo Estado do Ceará junto à empresa Striker do Brasil, no valor de R$ 
674.474,28 (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos); 

Considerando que, em diversas oportunidades, os representantes do Hospital Regional do Cariri reportaram-se a esta Procuradoria 
da República no sentido de informar que a elevada demanda de baixa e média complexidade em saúde atendida no HRC, a partir do serviço de urgência 
e emergência, dificulta o atendimento de alta complexidade, para o qual o hospital foi criado, prejudicando inclusive a realização de cirurgias eletivas 
de ortopedia, objeto do Inquérito Civil Público nº 1.15.002.000042/2011-11 desta Procuradoria da República; 

Considerando que, a despeito do informado pelo Hospital quanto à crescente demanda nos serviços de emergência para 
atendimentos de baixa complexidade, em 10/09/2013, esta Procuradoria da República recebeu nota de desagravo público em face dos administradores 
do Hospital Regional do Cariri, subscrita por médicos então contratados pelo HRC, informando de suas demissões por parte do Hospital, em virtude de 
desentendimentos com a direção do nosocômio, decorrentes da determinação do Hospital no sentido da permanência de apenas um profissional médico 
ortopedista na emergência e de dois profissionais médicos ortopedistas no bloco cirúrgico; 

Considerando que, ainda de acordo com a referida nota, o Hospital Regional do Cariri insistiu na redução de médicos na 
emergência quando a lógica seria o aumento no número de profissionais; 

Considerando que esta Procuradoria da República vem acompanhando de perto a realização das cirurgias eletivas ortopédicas pelo 
Hospital Regional do Cariri há quase dois anos, quando o Inquérito Civil Público nº 1.15.002.000042/2011-11 passou a ter viés coletivo; 

Considerando que desde a instauração do referido inquérito civil, verificou-se a realização de quantidade pequena de cirurgias 
eletivas ortopédicas pelo Hospital Regional do Cariri via artroscópio, circunstância ainda mais grave quando se observa a quantidade de pessoas que 
ainda aguardam em lista de espera a realização desses procedimentos; 

Considerando que o Hospital Regional do Cariri contratou apenas um médico especialista em artroscopia- para realizar 
procedimentos cirúrgicos com o referido equipamento no hospital, cumprindo carga horária de 36 horas semanais, sendo 12 horas de plantão noturno 
na emergência, 12 horas na cirurgia eletiva, 06 horas no ambulatório e 06 horas na evolução, consoante Ofício nº 291/2013-HRC, de 28/11/2013, fls. 
258 do inquérito civil; 

Considerando que após quatro meses de uso do artroscópio (agosto a novembro de 2013), o Hospital Regional do Cariri realizou 
somente 17 procedimentos cirúrgicos utilizando-se do aparelho (uma média de 4,25 procedimentos por mês), enquanto que, na época do início das 
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cirurgias, a lista de espera, conforme informado pela Central de Regulação, contava com 132 pacientes, conforme ofício nº 49/2013, fls. 148/156 do 
inquérito civil, o que demonstra a ineficiência da gestão do serviço de saúde público no HRC; 

Considerando que em dezembro de 2013, o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH, Organização Social responsável pela 
gestão do Hospital Regional do Cariri, informou, v. Ofício nº 308/2013-HRC, fls. 262 do inquérito civil, que as avaliações de pacientes em fila para 
procedimentos cirúrgicos de alta complexidade em traumato ortopedia ocorrem conforme a demanda cirúrgica, e que o HRC tem capacidade de 
realização em torno de uma a duas cirurgias por semana, conforme a complexidade do caso; 

Considerando que a Central de Regulação informou que a lista de espera para os procedimentos cirúrgicos ortopédicos no HRC 
continha 282 pacientes, mas com 38 encaminhamentos já realizados ao HRC, o que perfaz total de 244 pacientes ainda em lista de espera, v. ofício nº 
22/2014, fls. 266 do inquérito civil; 

Considerando que, ainda de acordo com a Central de Regulação, a agenda da referida lista de espera atualmente é mantida com a 
liberação de três pacientes por semana para avaliação no Hospital Regional; 

Considerando que a Central de Regulação encaminhou relação atualizada de pacientes que aguardam a avaliação e realização de 
procedimento cirúrgico ortopédico via artroscopia no Hospital Regional do Cariri, fls. 267/276 do inquérito civil, em número de 244 pacientes; 

Considerando que, com as informações apontadas, a lista de espera para a realização de procedimento cirúrgico em ortopedia no 
Hospital Regional do Cariri teve crescimento acima de 100%, comparando-se a lista de espera encaminhada pela Central de Regulação em fevereiro de 
2013 (132 pacientes – fls. 149/156 do inquérito civil) com a relação atualizada em janeiro de 2014 (282 pacientes – fls. 267/276 do inquérito civil); 

Considerando que a despeito do crescimento da demanda nesse nível, o Hospital Regional do Cariri conseguiu, até novembro, 
realizar apenas média de pouco mais de quatro procedimentos cirúrgicos em ortopedia por mês, e entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, fazer em 
média dez procedimentos por mês (dois ou três por semana); 

Considerando que esses dados apontam que, se nenhuma providência for adotada, os 244 pacientes que ainda aguardam a realização 
de procedimento cirúrgico ortopédico em alta complexidade no Hospital Regional do Cariri somente serão totalmente atendidos no ano de 2016, 
quando muitas das fraturas que deveriam ser corrigidas já terão se consolidado em virtude do tempo, impossibilitando a recuperação dos problemas 
ortopédicos identificados pelos médicos; 

Considerando que que a compra de aparelho moderno para realização de procedimento cirúrgico (artroscópio), que custou R$ 
674.474,28 (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinte e oito centavos) aos cofres públicos, aliada à contratação de 
apenas um profissional para a realização dos procedimentos cirúrgicos com o artroscópio, com a utilização de apenas 33% da carga horária desse 
médico para a realização de cirurgias eletivas, comprova que os Entes públicos envolvidos e o Hospital Regional do Cariri não buscam solução efetiva 
para a existência de 244 pessoas necessitando realizar cirurgias de alta complexidade em ortopedia na Região do Cariri, algumas aguardando desde 
2008, mal utilizando recursos públicos, por meio da subutilização de equipamento adquirido e ainda da construção de Hospital de referência que, após 
mais de dois anos de sua instalação, não realiza cirurgias eletivas ortopédicas de alta complexidade em número que atenda satisfatoriamente à demanda 
da população que aguarda em longas listas de espera a resolução de problemas ortopédicos; 

Considerando que a despeito da grande lista de espera de pacientes existente na macrorregião do Cariri para realização de 
procedimentos cirúrgicos ortopédicos, o Hospital Regional do Cariri decidiu por demitir 11 médicos ortopedistas de seus quadros em setembro de 
2013, conforme Nota subscrita pelos médicos então contratados pelo Hospital; 

Considerando que, para as cirurgias com artroscópio, o HRC contratou tão somente um profissional médico ortopedista, conforme 
antes exposto, utilizando apenas 30% de sua carga horária semanal em cirurgias eletivas; 

Considerando que o quadro apresentado tem resultado na diminuição pouco expressiva da fila de espera para procedimentos 
cirúrgicos via artroscópio, acarretando sérios prejuízos aos pacientes que aguardam a realização da referida cirurgia ortopédica, em alguns casos há 
mais seis anos; 

Considerando que, no caso ora discutido, está havendo nítido desrespeito à dignidade da pessoa humana, uma vez que os direitos à 
vida e à saúde dos pacientes da macrorregião do Cariri que aguardam a realização de procedimento ortopédico de alta complexidade pelo Sistema 
Único de Saúde, não foram garantidos e implementados, ignorando o Estado o dever de lhes prestar assistência à saúde integral; 

Considerando competir ao Ministério Público a promoção de inquérito civil e ação civil pública para proteção da ordem jurídica, e 
dos interesses sociais indisponíveis, inclusive os difusos, conforme estabelecido pela Constituição Federal, tarefa que também lhe é atribuída pela Lei 
Complementar 75/93, em seu art. 1º; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a adoção das medidas necessárias para garantir o respeito dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 2º da Lei Orgânica do Ministério Público da União; e 

Considerando caber à esta instituição “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 razoável para a adoção das providências cabíveis”, 
consoante dispõe o art. 6º, XX, da Lei Complementar 75/93. 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao Hospital Regional do Cariri – HRC, na pessoa de sua Diretora Geral, ao Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar 

-ISGH, na pessoa do seu Presidente, à Secretaria de Estado de Saúde do Ceará, na pessoa de seu Secretário, e à Coordenação Geral de Atenção 
Hospitalar da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, na pessoa de sua Coordenadora: 

A) contratar, no mínimo 8 (oito) médicos ortopedistas para a realização de cirurgias ortopédicas, via artroscópio, no Hospital 
Regional do Cariri, a fim de atender aos 244 pacientes constantes em lista de espera mantida pela Central de Regulação (21ª CRESUS CARIRI), no 
prazo de 20 dias; 

B) realizar avaliação médica dos 244 pacientes presentes em lista de espera para realização de cirurgia ortopédica de joelho 
apresentada pela Central de Regulação (21ª CRESUS CARIRI) a fim de apontar quais pacientes ainda têm indicação cirúrgica, no prazo de 45 dias; 

C) realizar o respectivo procedimento cirúrgico ortopédico em artroscopia dos pacientes que tiveram mantida a indicação cirúrgica, 
após avaliação médica indicada no item “b”, no prazo de 90 dias. 

As providências adotadas em observância à presente Recomendação deverão ser comunicadas a esta Procuradoria da República 
Polo Juazeiro do Norte/Iguatu no prazo de 15 (quinze) dias. 

Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial da União. 
 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 
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##ÚNICO: | CE - 353| 

DESPACHO Nº 60, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref. Procedimento Preparatório nº 1.15.003.000359/2013-00 
 

Tendo em vista a vigência da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, da Resolução nº. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público e, também, a circunstância de que os elementos até o momento existentes e constantes nos autos são 
insuficientes para a adoção de quaisquer das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º, também da Resolução 87/2006, do CSMPF, determino a 
prorrogação da presente apuração por 90 (noventa) dias, com esteio no art. 4º, §1º da mencionada resolução, a contar da data do seu vencimento, em 
03.01.2014, para a colheita de maiores elementos a fim de propiciar a adoção das providências cabíveis. 

Por oportuno, expeça-se ofício dirigido à Diretoria Executiva do FUNDO NACIONAL DE SAÚDE requisitando as informações e 
documentos requestados no expediente de fl.31, equivocadamente enviado à Funasa, referentes aos Convênios n ºs 3161/07 (SIAFI 618119), 3836/07 
(SIAFI 618118) e 3119/05 (SIAFI 551484, relacionados às fls. 03/04. 

 
 FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA 

 Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | DF - 9511| 

PORTARIA Nº 94, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 
129 da Constituição da República e também previstas nos artigos 6º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, I, da Resolução nº 87/2010 c/c o art. 4º, § 4º, da Resolução n.º 106/2010, ambas do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, assim como o art. 2º, I, da Resolução n.º 23/2007 (texto alterado pela Resolução 35/2009) do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que, para o adequado conhecimento dos fatos, seja para que se promova o arquivamento dos autos, seja para a 
adoção de eventual providência judicial ou extrajudicial pelo parquet federal, ainda são necessários outros atos instrutórios; 

DETERMINA: 
1. a conversão do presente Procedimento Preparatório nº 1.16.000.001612/2013-27 em Inquérito Civil, devendo ser mantida, se 

possível, a mesma numeração, conforme dados disponíveis para a adoção dos registros pertinentes; 
2. que o inquérito civil tramitará com as seguintes anotações de capa: 
 Resumo: “CUSTO OPERACIONAL TERMOELÉTRICAS. Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. Encaminha 

matérias jornalísticas que noticiam decisão judicial que sustou os efeitos dos art. 2 e 3 da Resolução nº 3/2013 do CNPE, que determina o rateio dos 
custos operacionais das termoelétricas entre todos os agentes do setor elétrico, inclusive geradores, por meio do Encargo de Serviços do Sistema - ESS. 
Em tese, a Resolução fere o princípio da reserva legal, já que a Lei 10.438/2002 estabelece que os referidos custos serão rateados apenas entre as 
classes de consumidores finais do sistema elétrico.” 

 INTERESSADO:MPF – Ministério Público Federal 
ENVOLVIDO: CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAENERGÉTICA - CNPE  
3. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 3º Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Constitucional e 

Infraconstitucional); 
4. a verificação do decurso do prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta Portaria. 
 

MARINA SÉLOS FERREIRA 
##ÚNICO: | DF - 9505| 

PORTARIA Nº 95, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 
129 da Constituição da República e também previstas nos artigos 6º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93: 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, I, da Resolução nº 87/2010 c/c o art. 4º, § 4º, da Resolução n.º 106/2010, ambas do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, assim como o art. 2º, I, da Resolução n.º 23/2007 (texto alterado pela Resolução 35/2009) do 
Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que, para o adequado conhecimento dos fatos, seja para que se promova o arquivamento dos autos, seja para a 
adoção de eventual providência judicial ou extrajudicial pelo parquet federal, ainda são necessários outros atos instrutórios; 

DETERMINA: 
1. a conversão do presente Procedimento Preparatório nº 1.16.000.002690/2013-49 em Inquérito Civil, devendo ser mantida, se 

possível, a mesma numeração, conforme dados disponíveis para a adoção dos registros pertinentes; 
2. que o inquérito civil tramitará com as seguintes anotações de capa: 
  
 Resumo: “CONCURSO. DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 2013. PNE. O(a) representante solicita tratamento 

isonômico, aos PNEs e demais candidatos, em relação ao pleito proposto na ACP n° 0046100-76.2013.4.01.3400, que se trata do Teste de Aptidão 
Física (TAF) em barra fixa na modalidade estática para os candidatos do sexo feminino. Ainda sim, alega que haveria grandes diferenças entre os testes 
físicos previstos no Edital n° 1 PCDF/Agente, de 1° de Agosto de 2013, de 1° de Agosto de 2013 quando comparado ao Edital n° 9 DPF/Escrivão, de 
10 de junho de 2012.” 

 INTERESSADO:IDENTIDADE PRESERVADA POR SIGILO  
ENVOLVIDO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF 
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3. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF. 
4. a verificação do decurso do prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação desta Portaria. 
 

MARINA SÉLOS FERREIRA 
##ÚNICO: | DF - 9627| 

PORTARIA Nº 96, DE 20 DE MARÇO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 6º, art. 4º e art. 6º, § 9º todos da Resolução 23, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o quanto consta dos autos da Notícia de Fato nº 1.16.000.003063/2013-25, que tem como objeto (resumo): 
“PLANO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIOS. Cópias do Inquérito Civil 1.29.000.001261/2013-04 para adoção das medidas cabíveis 
quanto a correta adequação dos prédios públicos federais às medidas preventivas de combate a incêndios, haja vista que a União não adotaria medidas 
pertinentes para exigir tais medidas dos Administradores das Unidades ou para fiscalizar as situações que se fizerem necessárias.”; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhores esclarecimentos, bem assim de formação de substrato mínimo para a adoção de 
ulteriores medidas. 

CONSIDERANDO que, para adoção de eventual providência judicial ou extrajudicial pelo MPF, ainda se fazem necessários outros 
atos instrutórios, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento;  

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do referido feito, de caráter preliminar, já expirou; 
DETERMINA: 
1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 
2. a publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por qualquer 

meio hábil; 
3. a verificação do decurso do prazo de 01 ano, a contar desta data. 
 

ANNA PAULA COUTINHO DE BARCELOS MOREIRA 
  

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | ES - 711| 

PORTARIA Nº 12, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

“Verificação das condições de acessibilidade de calçadas e a sinalização 
horizontal e vertical em vias urbanas” 
 

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

CONSIDERANDO que: 
1) O presente procedimento visa verificar as condições de acessibilidade de calçadas e a sinalização horizontal e vertical em vias 

urbanas; 
2) Constam das certidões lavradas pelo técnico do MPF, ao realizar diligências no centro e em alguns bairros da cidade, 

informações de possíveis irregularidades como a falta de sinalização horizontal e vertical, a obstrução de calçadas por veículos, e a falta de vagas 
destinadas a portadores de necessidades especias e idosos; 

3) Ainda pende de maiores investigações e análise os elementos contidos nos autos para a propositura de ação ou o arquivamento 
do feito. 

-RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil Público, determinando o registro e autuação, pela ementa, afeto 
à PFDC. 

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

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | GO - 616| 

PORTARIA Nº 1, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 
República c/c Lei Complementar n. 75/93; 

b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 
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d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.000.000561/2013-41, cujo objeto é apurar suposta 
infração ambiental pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em face de Domingos Borges Santana. Descrição da infração: causar dano indireto 
ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por meio de uso, adotando conduta em desacordo com os objetivos da referida unidade de conservação; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil Público; (b) comunique-se 
a aludida conversão à a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a 
correspondente publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 615| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.000.000565/2013-20, cujo objeto é apurar supostas 
irregularidades na execução do Programa Nacional de Transporte Escolar, vinculado ao Ministério da Educação, por diversos Municípios goianos; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 614| 
PORTARIA Nº 3, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000035/2013-61, cujo objeto é apurar supostas 
irregularidades na Prefeitura Municipal de Luziânia/GO. Ausência de concurso público para contratações. Nepotismo. Indicações políticas; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 612| 
PORTARIA Nº 4, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 
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c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000039/2013-40, cujo objeto é apurar supostas 
irregularidades na Prefeitura Municipal de Luziânia/GO nas áreas da saúde (hospitais) e infraestrutura (asfalto). Irregularidades na aplicação do 
dinheiro público, gasto para "enfeitar" a Prefeitura. Ausência de concurso público na área da saúde há mais de 15 anos. Contratações realizadas por 
"contrato ou apadrinhamento"; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 613| 
PORTARIA Nº 5, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.16.000.001322/2013-83, cujo objeto é apurar eventuais 
indícios de ilegalidade na cobrança da Contribuição/Custeio da Iluminação Pública - CIP dos moradores de Planaltina - GO; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente 
publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 618| 
PORTARIA Nº 6, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.16.000.001471/2013-42, cujo objeto é apurar supostas 
irregularidades cometidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em relação ao Projeto de Assentamento (PA) Água 
Quente. Indícios de que a autarquia teria cancelado o contrato de assentamento da Sra. Valdenisa Brasil da Silva, que residia na chácara 44, município 
de Padre Bernardo/GO; e concedido a posse provisória do assentamento ao Sr. Wilson Moreira de Carvalho; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 
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##ÚNICO: | GO - 609| 

PORTARIA Nº 7, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 
República c/c Lei Complementar n. 75/93; 

b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000042/2013-63, cujo objeto é apurar possíveis 
irregularidades no funcionamento dos cursos superiores de Enfermagem e Direito da FESURV, no Município de Cristalina/GO; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente 
publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 608| 
PORTARIA Nº 8, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000046/2013-41, cujo objeto é apurar suposta 
infração ambiental pelo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em face de Domingos Borges Santana. Descrição da infração: causar dano indireto 
ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por meio de uso, adotando conduta em desacordo com os objetivos da referida unidade de conservação; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a 
correspondente publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 607| 
PORTARIA Nº 9, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000176/2012-01, cujo objeto é apurar a 
necessidade de licitação dos serviços de transporte rodoviário de passageiros entre o Distrito Federal e os Municípios goianos de Valparaíso, Luziânia e 
Cidade Ocidental. Há, portanto, interesse tanto da população do entorno sul do Distrito Federal como daquela que vive nesta unidade federativa; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente 
publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 606| 
PORTARIA Nº 10, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000100/2013-59, cujo objeto é apurar suposto dano 
ambiental – APA Nascente do Rio Vermelho – Posse - GO; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente 
publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARA 

##ÚNICO: | GO - 604| 
PORTARIA Nº 12, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 08190.132482/11-22, cujo objeto é apurar suposta 
representação formulada pela Sra. Marli Ferreira Moises e outros, na qual relatam serem membros da "Liga Camponesa", grupo formado por "sem-
terra" com o intuito de construir uma unidade de trabalhadores na Fazenda Água Fria, propriedade do Sr. Mauro Borges Teixeira, situada no município 
de Formosa/GO. Relatam que após três anos acampados na região, o grupo dividiu-se em dois, sendo um formado por integrantes antigos, e o outro, 
composto em sua maioria por integrantes novatos. Noticiam que após a dissolução, foram realizadas diversas denúncias junto ao INCRA e que o 
Superintendente da Autarquia, Marco Aurélio, teria adotado o grupo mais novo para defender. Acrescentam que estes pagariam de R$: 5.000,00 a R$: 
10.000,00 para garantir uma vaga no acampamento e uma parcela de terra; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 603| 
PORTARIA Nº 13, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000045/2013-05, cujo objeto é apurar eventuais 
irregularidades no ensino prestado pelo Instituto Federal Goiano, unidade Luziânia, no que diz respeito ao adolescente Felipe da Silva Souza ; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação 
em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 602| 
PORTARIA Nº 14, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.22.003.000211/2013-22, cujo objeto é apurar eventuais 
excesso de peso da empresa Comércio de Frutas e Verduras Irmãos Marino Ltda; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 601| 
PORTARIA Nº 15, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000086/2013-93, cujo objeto é apurar 
representação apresentada contra o Sr. Eduardo Coimbra Passos, Gestor Público do município de Cavalcante entre os anos de 2001 e 2004, alegando 
que este teria deixado de prestar contas acerca do Convênio SIAFI nº 484747, firmado entre a municipalidade e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, no valor de R$ 49.995,00, cujo objeto era a aquisição de um veículo automotor para atender o programa de transporte escolar; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 610| 
PORTARIA Nº 16, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

legais, e: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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a) considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 
República c/c Lei Complementar n. 75/93; 

b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000088/2013-82, cujo objeto é apurar o teor Ofício 
nº 148/2006 da Promotoria de Justiça de Cavalcante-GO, o qual traz representação apresentada pelo Sr. Eduardo Coimbra Passos, Gestor Público do 
município de Cavalcante entre os anos de 2001/2004 contra o Sr. Felipe Ferreira da Silva, alegando que este teria deixado de prestar contas em relação 
às verbas repassadas pela União à municipalidade referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 611| 
PORTARIA Nº 17, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000089/2013-27, cujo objeto é apurar o teor do 
Ofício nº 146/2006 da Promotoria de Justiça de Cavalcante-GO, o qual traz representação apresentada pelo Sr. Felipe Ferreira da Silva contra o Sr. 
Eduardo Coimbra Passos, Gestor Público do município de Cavalcante entre os anos de 2001/2004, alegando que este teria deixado de prestar contas 
acerca do Convênio firmado entre a municipalidade e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 19.240.45, cujo objeto era a 
aquisição de um veículo automotor para atender o programa de transporte escolar; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 632| 
PORTARIA N° 18, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000091/2013-04, cujo objeto é apurar o teor do 
Ofício nº 145/2006 da Promotoria de Justiça de Cavalcante-GO, o qual traz representação apresentada pelo Sr. Felipe Ferreira da Silva contra o Sr. 
Eduardo Coimbra Passos, Gestor Público do município de Cavalcante entre os anos de 2001/2004, alegando que este teria deixado de prestar contas 
acerca do Convênio firmado entre a municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no valor de R$ 145.608,82 
(convênio nº 44005.001233/2002-25), cujo objeto era a aquisição de um Centro de Múltiplo uso no município de Cavalcante; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente 
publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise.   

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 633| 
PORTARIA N° 19, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000092/2013-41, cujo objeto é apurar informação 
encaminhada pelo MPGO sob o n. 2013.003.519-68, que aponta possível prática ilícita contra o INSS perpetrada por ex-gestora do Fundef no 
município de Flores de Goiás-GO no ano de 2005; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 634| 
PORTARIA N° 20, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000093/2013-95, cujo objeto é apurar o teor da 
informação encaminhada pelo MPGO sob o n. 2013.001.348-42, que aponta possíveis irregularidades contra o INSS perpetradas pela ex-gestora do 
FMAS do município de Vila Boa-GO em 2009; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 635| 
PORTARIA N° 21, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000094/2013-30, cujo objeto é apurar o teor da 
informação encaminhada pelo MPGO sob o n. 2012.003.695-53 que aponta possível prática ilícita contra órgãos e entidades federais perpetrada por ex-
gestora do Fundeb no município de Flores de Goiás-GO em 2009; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 9409| 
PORTARIA N° 21, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 

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

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

CONSIDERANDO a documentação colacionada aos autos do procedimento preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.001218/2013-
14, instaurado a partir representação anônima segundo a qual EDELMA CLEMENTE DORNELIS VASCONELOS, valendo-se do cargo que ocupa na 
Presidência da Câmara Municipal de Goiânia/GO, com a anuência do Presidente, CLÉCIO ALVES, fraudou e manipulou a forma de acesso ao 
Programa Minha Casa Minha Vida, beneficiando-se e a seus parentes (dentre os quais sua irmã ERIANES LUIZ DE QUEIROZ BONTEMPO), sem, 
contudo, preencher os requisitos exigidos pelo Programa, em detrimento de famílias que realmente necessitam do benefício; 

CONSIDERANDO-SE que os resultados das diligências preliminares apontam para a verossimilhança dos fatos narrados na 
representação, porquanto restou comprovado que, de fato, EDELMA CLEMENTE DORNELIS VASCONCELOS é assessora parlamentar do 
Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, foi contemplada com uma casa pelo Programa Minha Casa Minha Vida, embora já tivesse anteriormente 
sido beneficiada de outro programa social do município (doação de um lote pelo Projeto Habitat) e seu marido consta como sócio-administrador de 
pelo menos duas empresas do ramo de marmoraria, embora no cadastramento EDELMA houvesse informado que não tinha sido anteriormente 
beneficiada com programas sociais e que seu marido era desempregado; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências complementares, para a cabal elucidação do objeto apurado, bem 
como o encerramento do regular prazo de tramitação do procedimento administrativo em referência, sem possibilidade de nova prorrogação; 

RESOLVE converter o procedimento preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.001218/2013-14 em inquérito civil público, nos termos 
do artigo 4º, § 4º, da Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – a qual conferiu nova redação a dispositivos da 
Resolução nº 87/2006 do mesmo órgão –, visando albergar a continuidade da investigação, a fim de colher substratos probatório e técnico, para 
subsidiar eventual adoção de medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes, a cargo do Ministério Público Federal, com vistas à proteção do patrimônio 
público e da probidade administrativa, pelo que 

DETERMINA, desde logo: 
a) autue-se esta portaria, com o procedimento administrativo PR/GO nº 1.18.000.001218/2013-14, numerando-a como fls. 01-A, 

01-B e 01-C e proceda-se os devidos registros no sistema Único; 
b) dê-se ciência à 5ª CCR/MPF, via sistema Único; 
c) oficie-se ao Secretário Municipal de Habitação de Goiânia, fornecendo os números dos CPFs solicitados às fls. 44, para que, em 

até 10 dias, complemente as informações e documentos faltantes, que lhe foram requisitados através do ofício de fls. 33; 
d) solicite-se à Coordenadoria de Administração que determine a realização de diligências in locu, com a finalidade de identificar se 

JOSAIR PEREIRA DE VASCONCELOS é ou foi, de fato, sócio ou administrador das empresas relacionadas no Relatório de Pesquisa ASSPA/GO nº 
311/2014, em especial no período de outubro de 2011 a abril de 2012, no prazo de até 10 dias; 

e) após a conclusão da diligência determinada no item “d” acima, publique-se a presente portaria no DMPF-e e no site da PR/GO; 
f) juntem-se os Relatórios ASSPA/GO nº 311/2014 e 310/2014. 
 

HELIO TELHO CORRÊA FILHO 
##ÚNICO: | GO - 639| 

PORTARIA N° 22, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 
República c/c Lei Complementar n. 75/93; 

b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000095/2013-84, cujo objeto é apurar o teor da 
informação encaminhada pelo MPGO sob o n. 2012.006.178.68, que aponta possível prática ilícita contra o INSS perpetrada por ex-gestor do Fundeb 
no município de Vila Boa-GO em 2010; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a 
correspondente publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 641| 
PORTARIA N° 23, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000096/2013-29, cujo objeto é apurar o teor da 
informação encaminhada pelo MPGO sob o n. 2012.006.179-18, que aponta possível prática ilícita contra o INSS perpetrada por ex-gestora do FMAS 
do município de Vila Boa-GO em 2010; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 645| 
PORTARIA N° 24, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000137/2013-87, cujo objeto é apurar informações 
enviadas pela Secretaria de Controle Interno da Controladoria Geral da União concernentes aos Municípios goianos fiscalizados nos anos de 2009 e 
2010, que não atenderam às condicionalidades voltadas à educação no Programa Bolsa Família, para as providências cabíveis, quanto aos Municípios 
de Novo Gama/GO e Padre Bernardo/GO; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 644| 
PORTARIA N° 25, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000072/2013-70, cujo objeto é apurar suposta 
região do povoado do engenho há várias atrativos naturais, como a cachoeira da Santa Bárbara e da Capivara, porém não tendo havido a demarcação do 
sítio histórico, um grupo de Kalungas tem cobrado valores para o ingresso nas cachoeiras no município de Cavalcante; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente 
publicação em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 1237| 
PORTARIA Nº 30, DE 19 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório n° 1.18.003.000008/2014-60 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, determino sua conversão em Inquérito Civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da 
Resolução CSMPF nº 87/10.  

Assim, DETERMINO: 
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é “Apurar possíveis irregularidades na concessão de rádio 

comunitária em Santa Helena de Goiás/GO” 
b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 

5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Frederico Diego de Paula. 
 

OTÁVIO BALESTRA NETO 
##ÚNICO: | GO - 617| 

PORTARIA Nº 35, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 
República c/c Lei Complementar n. 75/93; 

b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.18.002.000116/2013-61, cujo objeto é apurar a 
responsabilidade do não atendimento aos cidadãos que foram vítimas de desastres naturais, pela não utilização de verbas federais, em Flores de Goiás; 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

Diante do exposto, DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida 
conversão à a PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação 
em veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise. 

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 619| 
PORTARIA Nº 36, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
b) considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar Inquérito Civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

c) considerando que o prazo para instrução da Notícia de Fato já se encontra exaurido, sem que tenha havido a conclusão das 
investigações necessárias ao arquivamento ou à propositura de Ação Civil Pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional 
do Ministério Público); 

d) considerando as peças de informação contidas na Notícia de Fato n. 1.22.003.000064/2013-91, cujo objeto é apurar ocorrência de 
veículo de carga, da empresa SYNGENTA SEEDS LTDA, trafegando com excesso de peso em rodovia federal ; 

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

 



DMPF-e Nº 54/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 20 de março de 2014 Publicação: sexta-feira, 21 de março de 2014 23 
 

e) considerando, portanto, que a investigação realizada nesta Notícia de Fato ainda necessita ser finalizada, de modo a dar 
cumprimento às atribuições do Parquet; RESOLVE: converter a presente NOTÍCIA DE FATO, com fundamento nos dispositivos legais referidos, em 
INQUÉRITO CIVIL, com continuidade do objeto em análise. 

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

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 622| 
PORTARIA Nº 37, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

legais, e: 
A) Considerando que o presente ICP encontra-se vencido e sem a devida prorrogação, desde 17/11/2010, e tendo em vista que 

somente assumi a titularidade desta PRM em 01/06/2013, determino a convalidação dos atos praticados durante o prazo de 17/11/2010 a 01/06/2013. 
B) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
C) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.16.000.002766/2010-93 já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

E) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, que investiga POSSíVEL INSEGURANÇA E RISCOS À COMUNIDADE 
KALUNGA EM DECORRÊNCIA DE ATRASO NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO SíTIO HISTÓRICO E PATRIMÔNIO CULTURAL 
KALUNGA ; 

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

DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida conversão à 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em 
veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise.  

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 625| 
PORTARIA Nº 38, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

legais, e: 
A) Considerando que o presente ICP encontra-se vencido e sem a devida prorrogação, desde 22/10/2012, e tendo em vista que 

somente assumi a titularidade desta PRM em 01/06/2013, determino a convalidação dos atos praticados durante o prazo de 22/10/2012 a 01/06/2013. 
B) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
C) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.16.000.002018/2012-72  já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

E) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, que investiga POSSíVEis Irregularidades constatadas em auditoria realizada 
com o objetivo de avaliar a aplicação dos recursos federais transferidos pelo FNAS a diversos municípios de  Goiás; 

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

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

  
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 628| 
PORTARIA Nº 39, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

legais, e: 
A) Considerando que o presente ICP encontra-se vencido e sem a devida prorrogação, desde 30/10/2012, e tendo em vista que 

somente assumi a titularidade desta PRM em 01/06/2013, determino a convalidação dos atos praticados durante o prazo de 30/10/2012 a 01/06/2013. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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B) Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da 
República c/c Lei Complementar n. 75/93; 

C) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.18.000.001502/2012-18  já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

E) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, que investiga POSSíVEl EXERCÍCIO ILEGAL DA ATIVIDADE DE 
ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOTPOGRÁFICOS REALIZADOS NA REGIÃO DE FORMOSA/GO E ENTORNO, PELO SR. 
Haroldo Moreira Neto, PERANTE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - 
SEMARH ; 

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

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

  
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 630| 
PORTARIA Nº 40, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.22.003.000375/2012-79  já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, que investiga POSSíVEl OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE DE CARGA 
COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIA FEDERA; 

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

 
DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida conversão à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em 
veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise.  

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 638| 
PORTARIA Nº 41, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.18.000.001463/2012-41 já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, que trata-se de representação, formulada por Sebastiana Pereira de Brito, 
noticiando que comprou uma casa pela Associação Vida Nova ASSVIN e pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em FORMOSA/GO, e que, mesmo 
já tendo pago a contrapartida contratual exigida, ainda não a recebeu, apesar de já transcorridos 8 (oito) anos; 

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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DETERMINO: (a) proceda-se à autuação, no sistema ÚNICO, como Inquérito Civil; (b) comunique-se a aludida conversão à 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por correio eletrônico, com cópia desta Portaria para a correspondente publicação em 
veículo oficial; (c) Após, tornem-se os autos conclusos para análise.  

 
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 647| 
PORTARIA Nº 43, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

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

República c/c Lei Complementar n. 75/93; 
B) Considerando que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam 

respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n. 
23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

C) Considerando que o prazo para instrução deste Procedimento Preparatório Nº 1.18.002.000188/2012-28 já se encontra exaurido, 
uma vez que já decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias de sua instauração, sem que tenha havido a conclusão das investigações necessárias ao 
arquivamento ou à propositura de ação civil pública (art. 4º, §§ 1º e 4º da Resolução n. 106/2010 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

D) Considerando o objeto apurado neste Procedimento, informação de que o CRM- Conselho Regional de Medicina foi informado 
que a médica Nice Jane Higno Rocha, especialista em clínica geral, está atuando como ginecologista no PSF 06 do Setor Sul, Formosa/GO; 

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

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

  
ONÉSIO SOARES AMARAL 

##ÚNICO: | GO - 9512| 
PORTARIA Nº 2406, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício das atribuições conferidas 

pelo art. 129 da Constituição da República e: 
Considerando o recebimento de notícia de que o ex-prefeito do Município ARAGOIÂNIA, Rubens Silvério Rios, recebeu recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no montante de R$ 198.500,00, oriundos do Programa Caminho da Escola, e deles não 
teria prestado contas. 

Considerando que a comprovação do fato caracteriza, em tese, o ato de improbidade positivado no ato subsumível ao art. 11, VI, da 
Lei de Improbidade Administrativa, além de caracterizar o injusto penal positivado no art. 1º, VII do Decreto-Lei 201/67; 

Considerando a necessidade de verificação da veracidade do conteúdo da peça de provocação ao MP; 
Considerando que o Ministério Público é instituição constitucionalmente vocacionada à defesa dos interesses sociais, consoante o 

art. 127 da Constituição da República, bem como as funções institucionais positivadas no art. 129, III, da Grundnorm, e ainda o que preconiza o art. 5º, 
I, h e III, b, da Lei Complementar 75/93, e a disposição contida no art. 4º, § 2º, da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal 

Determino a instauração de procedimento preparatório, tendo como objeto a omissão na prestação de contas ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), por parte prefeito do Município de Aragoiânia, RUBENS SILVÉRIO RIOS; 

Determino, outrossim, a adoção das seguintes providências: 
1. comunique-se, por e-mail, à 5ª CCR, a presente instauração, adotando-se as demais providências administrativas necessárias à 

publicidade do ato; 
2. oficie-se ao FNDE, requisitando informações quanto à prestação de contas referente ao convênio nº 658228/2009, firmado pelo 

Município de Aragoiânia/GO nos anos de 2008 e 2009, com prazo de dez dias para atendimento. 
 

RAPHAEL PERISSÉ RODRIGUES BARBOSA 
##ÚNICO: | GO - 9401| 

RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

Origem: PA nº 1.18.000.000641/2014-88 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão que esta subscreve, em 
exercício na Procuradoria da República no Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais; e 

CONSIDERANDO a legitimidade da atuação do Ministério Público Federal como 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, com 
base no artigo 127, caput, da Constituição Federal; e artigo 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, de acordo com o artigo 129, inciso II, da 
Carta Magna; e o artigo 5º, inciso V, da Lei Complementar nº 75/1993; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que os artigos 196, 197 e 198 da Constituição asseguram o direito à saúde para todos e obrigam o Estado a 
prestar o serviço, mediante sistema único, sendo de relevância pública as ações dessa natureza; 

CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde (artigo 197 da CF); 
CONSIDERANDO que a saúde constitui-se em direito fundamental, tendo em conta ser um direito social, conforme artigo 6° da 

Constituição, incluída no Título II, que prevê os direitos e garantias fundamentais; 
CONSIDERANDO o status constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF); 
CONSIDERANDO que a efetivação do direito fundamental à saúde é fator indutor da cidadania e da dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, incisos II e III, da CF); 
CONSIDERANDO que o § 1° do artigo 59 da Constituição assevera que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata; 
CONSIDERANDO a organização e o funcionamento dos serviços de saúde preconizados pelo Sistema Único de Saúde (Lei nº 

8.080/90); 
CONSIDERANDO que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é integrado por todos os entes federativos do Brasil, ocorrendo 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros para sua boa gestão; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de avaliação periódica das ações e serviços de saúde, o que possibilita organizar de forma 

mais adequada a gestão da saúde, a partir das necessidades da população e dos fluxos dos usuários no interior do sistema de saúde;  
CONSIDERANDO os elementos de informação do ofício circular n°06/2014/PFDC/MPF, datado de 6 de fevereiro de 2014, em 

que consta dados apurados sobre a alteração do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas – Artrite Reumatoide, nos termos da Portaria SAS/MS n° 
710, de 27 de junho de 2013; 

CONSIDERANDO a informação obtida da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, órgão ligado ao Ministério da 
Saúde, por meio do Parecer Técnico n.º 103/2013, de que a Portaria SCTIE/MS n.º 66/2006 foi revogada pela Portaria SAS/MS n.º 710, de 27 de junho 
de 2013, bem como de que o Sistema Nacional de Assistência Farmacêutica, Hórus-Especializado, encontra-se atualizado de acordo com os critérios 
definidos no PCDT vigente para Artrite Reumatoide desde o dia 4/7/2013; 

CONSIDERANDO a não disponibilização dos medicamentos ETANERCEPTE e LEFLUNOMIDA, em conjunto, para um só 
paciente, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, em razão de vedação administrativa do Ministério da Saúde, veiculada por meio pela revogada 
Portaria SCTIE/MS n.º 66/2006);  

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 69, inciso XX, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, compete ao 
Ministério Público expedir recomendação visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa esteja no âmbito das suas atribuições, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; este órgão Ministerial 
RESOLVE: 

RECOMENDAR, à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás que realize a distribuição dos medicamentos ETANERCEPTE e 
LEFLUNOMIDA, em conjunto, aos pacientes com artrite reumatoide, que não sejam contraindicados ao uso dos dois medicamentos, conforme Parecer 
Técnico n.º 103/2013 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (anexo 1). 

REQUISITA, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a esta Procuradoria da República resposta concernente ao acatamento do que 
se recomendou acima, indicando as providências consequentemente adotadas. 

 
AILTON BENEDITO DE SOUZA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

##ÚNICO: | MA - 5178| 
PORTARIA Nº 13, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

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

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

social, nos termos do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar n.º 75/93; 
c) a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, mesma Lei Complementar; 
d) que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
f) o Procedimento Preparatório nº 1.19.000.001065/2013-78, instaurado a partir de representação do município de Grajaú/MA em 

face de Mercial Lima de Arruda, ex-prefeito do município - gestão: 2005/2012, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos 
da Funasa por meio do convênio nº 585995/2007, nº original 1925/2006. 

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

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

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

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

THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | MA - 1199| 

PORTARIA Nº 22, DE 20 DE MARÇO 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 a Notícia de Fato nº 1.19.000.000464/2013-11em 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 Procedimento Preparatório instaurado para averiguação de denúncia em 

desfavor de Britare Extração e serviços LTDA/Estreito-ma, em razão da prática de extração irregular, lavra clandestina no município de Estreito/map, - 
rocesso dnpm nº 906.309/2010.  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Luís 
Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187. 

Estabelece, conclusão dos autos ao gabinete. 
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 4ª 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”. 

 
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MA - 1215| 

PORTARIA Nº 23, DE 20 DE MARÇO 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 a Notícia de Fato nº 1.19.001.000164/2013-22 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 face de EMIVALDO VASCONCELOS MACEDO, ex-

gestor municipal de Campestre do Maranhão/MA, tendo em vista da não apresentação da RAIS relativo ao ano-base de 2012. 
Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Luís 

Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187. 
Estabelece a título de diligências iniciais: conclusão dos autos ao gabinete. 
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”. 

Imperatriz/MA, 20 de março de 2014. 
 

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MA - 1206| 
PORTARIA Nº 23, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

 
A Procuradoria da República no Município de Imperatriz, Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e... 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando 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 a Notícia de Fato nº 1.19.001.000108/2013-98 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 Procedimento Preparatório instaurado para averiguação de representação 

em desfavor do ex-gestor WELLINGTON DE SOUSA PINTO, em decorrência da ausência de prestação de contas do convênio pactuado entre o 
município de VILA NOVA DOS MARTÍRIOS/MA e o FNDE, por meio do PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, 
exercício 2011.  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Luís 
Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187. 

Estabelece, conclusão dos autos ao gabinete. 
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”. 

 
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MA - 1211| 

PORTARIA Nº 25, DE 20 DE MARÇO 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 a Notícia de Fato nº 1.19.001.000150/2013-17em 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 Procedimento Preparatório instaurado para averiguação de representação 

em face do ex-gestor municipal de GOVERNADOR EDISON LOBÃO, LOURENCIO SILVA DE MORAES, tendo em vista a não prestação de 
contas do programa APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO, nos exercícios dos anos de 2009 e 2012.  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Luís 
Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187. 

Estabelece, conclusão dos autos ao gabinete. 
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”. 

  
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MA - 1213| 

PORTARIA Nº 26, DE 20 DE MARÇO 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; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando 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 1.19.001.000154/2013-97 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 Procedimento Preparatório instaurado para averiguação de representação 

do município de Balsas/MA, dando conta de possível irregularidade na aplicação de recursos recebidos pelo município de Balsas/MA (uma verba no 
valor de R$ 162.042,00, oriundos do Ministério da Saúde), referente à 1ª parcela do Programa de Requalificação de UBS.  

Designa, para atuar como secretário do Inquérito Civil, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de compromisso: Luís 
Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187. 

Estabelece, conclusão dos autos ao gabinete. 
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”. 

 
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MA - 5046| 

DESPACHO DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

NF nº 1.19.001.000317/2013-31 
 

Trata-se de Notícia de Fato em que a Procuradoria Federal informa a percepção indevida de 75 (setenta e cinco) benefícios 
previdenciários após o óbito do titular no âmbito das APS em Grajaú/MA, Santa Inês/MA e Barra do Corda/MA, quais sejam: 

Tereza da Conceição (NB 41/029.053.015-6); 
Maria de Jesus Pereira Araújo (NB 21/054.322.356-6); 
Maria José dos Reis Silva (NB 41/054.365.305-6); 
Justiniana da Costa (NB 41/029.037.915-6 e NB 21/132.278.435-0); 
Francisca Martins Vargas (NB 41/128.579.049-6); 
Elvira da Silva Gomes (NB 41/054.365.293-9); 
Agenor Dias de Sousa (NB 41/029.053.102-0); 
Maria Francisca da Conceição (NB 41/054.365.449-4); 
Maria Nascimento dos Santos (NB 21/132.190.208-2); 
Adilio Ribeiro dos Santos (NB 41/054.343.346-3); 
Tarciso Pinto de Loyola (NB 41/054.365.236-0); 
Quitéria Maria da Conceição (NB 41/054.322.349-3); 
Tereza da Costa Gomes (NB 41/029.065.885-3); 
Raimunda Vieira da Silva (NB 41/056.883.289-2); 
Adelfino Rodrigues de Almeida (NB 41/029.037.959-8); 
Olímpio Francisco dos Santos (NB 21/135.414.915-4); 
Maria Cloris dos Santos Costa (NB 30/054.322.608-5); 
Balbina Magalhães Rodrigues (NB 41/029.037.933-4); 
Rosa Costa da Cruz (NB 41/054.343.534-2); 
Raimundo da Conceição (NB 88/135.663.294-4); 
Marcelino Martins de Oliveira (NB 41/029.070.122-8);  
Maria Plácida B.C. Carvalho ( NB 21/124004455-8);  
Maria Mirtes Rabelo de Souza ( NB 41/029.108.502-4);  
João Paulo dos Santos (NB 40/050.431.188-3);  
Matilde Pinheiro Nascimento (NB 30/050.435.384-5);  
Maria Martins Ferreira (NB 41/056.145.982-7);  
Valderi Nasaro de Abreu (NB 07/098.381.124-5);  
Joacyr Lira da Silva (NB 41/029.094.821-5);  
Maria das Dores Silva (NB 41/029.094.801-0);  
Rosa Macedo de Oliveira (NB 41/043.232.329-5);  
Antônio Rosa Lima (NB 04/051.074.755-8);  
Adalgiza Regis Loureiro de Queiroz (NB 28/050.124.746-7); 
Antônio Lopes Teixeira (NB 07/051.083.793-0);  
Adelson Luis Ferreira ( NB 41/072.764.005-4);  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Antônio Gomes dos Santos ( NB 41/057.261.594-9);  
Antônio Alves Pereira ( NB 07/090.618.703-6);  
Benedito Martins Ferreira Lima (NB 07/051.094.524-4);  
Vitória Candida de Sousa ( NB 07/051.803.680-4);  
Pedro de Souza Miranda (NB 21/029.108.964-0);  
Raimundo da Silva Melo (NB 41/054.365.698-5);  
Cantunilia Pereira Lima (NB 30/050.439.485-1);  
Filomena Gomes P. P. Campos (NB 30/050.433.869-2);  
Edna Silva Martins (NB 21/050.442.392-4);  
Raimunda Isabel de Sousa (NB 41/075.356.622-2);  
Olímpio Francisco dos Santos (NB 07/051.965.756-0);  
Manoel Pereira da Costa (NB 07/099.073.811-6);  
Raimunda Milhomem Lopes (NB 21/029.108.733-7);  
Luiza Gomes Vieira (NB 41/029.108.986-0);  
Maria Livramento Gomes da Cruz (NB 87/104.938.175-8);  
Rufino Siriano da Silva (NB 07/097.775.059-0);  
Maria José de Moraes (NB 41/056.939.635-2);  
Manoel Bento Albuquerque (NB 07/095.415.994-2);  
Eduardo José de Oliveira (NB 07/090.638.085-5);  
Francisco José da Silva ( NB 41/054.322.277-2);  
Maria Tereza Guajajara (NB 41/106.420.617-1);  
Joana da Costa pereira (NB 11/099.073.772-1);  
Josefa Luzia da Silva Conceição (NB 41/055.955.722-0);  
Francisco Abel de Sousa ( NB 41/029.053.199-3);  
Valdemar Grigório da Silva(NB 88/106.791.865-2);  
Antônia da Conceição Araújo (NB 11/099.073.664-4);  
Antônia Nunes da Silva Lima (NB 21/104.361.088-7);  
Selviro Francisco de Sousa (NB 07/051.070.077-2);  
Teresa da Silva Micena (NB 41/104.938.336-0);  
Andresa da Cruz Barros (NB 40/050.433.360-72);  
Guilherme Pereira de Sousa (NB 04/097.775.280-1);  
Sérvulo Nonato de Araújo (NB 07/096.931.514-7);  
Maria do Carmo dos Santos Cirqueira (NB 41/054.322.525-9);  
Domingas Pereira dos Santos (NB 41/029.037.920-2);  
José Alves da Silva (NB 41/029.065.748-2);  
José Cursino Gonçalves dos Santos (NB 07/094.938.774-1);  
Ana Leide de Araújo Lima (NB 87/116.698.574-9);  
Maria Martins de Jesus (NB 41/105.194.848-4);  
Cantunilia Pereira Lima (NB 21/029.108.708-6);  
Cancila Rodrigues Milhomem (NB 41/029.070.061-2). 
Compulsando-se os autos, observa-se a existência de indícios da prática do delito de estelionato em detrimento do INSS (art. 171, § 

3º do Código Penal)pelo saque indevido de valores dos benefícios previdenciários supra citados. 
Nada obstante, a fim de evitar a requisição desnecessária de inquéritos policiais, oficie-se à Polícia Federal solicitando informar se 

os benefícios acima mencionado são objeto de alguma investigação naquele Departamento.  
Diante do vencimento do prazo, com esteio no art. 4º da Resolução nº 13/2006 do CNMP, enquanto se aguarda resposta, converta-

se em procedimento investigatório criminal. 
 

FLAUBERTH MARTINS ALVES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

##ÚNICO: | MT - 957| 
PORTARIA Nº 15, DE 6 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001093/2013-74 
 

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

Considerando as informações constantes no Procedimento Preparatório 1.20.000.001093/2013-74; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu art. 7º, I, dispõe ser atribuição do Ministério Público Federal 

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

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

“Inquérito Civil”, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tendo por objeto o “acompanhamento da regularidade do uso de áreas do 
Aeroporto Maestro Marinho Franco, em Rondonópolis/MT, por empresas com atividade no local”. 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 5º da 
Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP e art. 16, §1º, I, da Resolução nº 87 do 
CSMPF); 

3. O cumprimento da diligência constante do despacho que determinou a presente conversão. 
 

LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO 
##ÚNICO: | MT - 1141| 

PORTARIA Nº 29, DE 19 DE MARÇODE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Sinop/MT, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei 
Complementar 75/93, e: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo; 

RESOLVE instaurar, a partir da notícia de fato n.º 1.20.002.000271/2013-20, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar supostas 
irregularidades na construção e ampliação de uma Unidade Básica de Saúde no município de Nova Canaã do Norte/MT. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 
I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo:VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – Patrimônio Público e Social (5ª CCR), nos termos do inciso I 
do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III – a adoção da seguinte diligência: 
1 - Oficie-se o Município de Nova Canaã do Norte/MT, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: 
a) encaminhe a documentação comprobatória da realização dos procedimentos necessários à regularização da obra, que deverá estar 

acompanhada de laudo de engenharia assinado pelo engenheiro responsável e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (enviar cópia de 
fls. 08/11); 

b) encaminhe o relatório da vistoria “in loco” realizada na supracitada obra pelo responsável técnico nomeado pela municipalidade, 
conforme determinado pelo Controle Interno da CGU, em seu relatório de fiscalização. 

2 - Oficie-se à Controladoria Geral da União para que informe se, além da comunicação ao Ministério Público Federal, foram 
tomadas outras medidas em relação a constatação 2.2.1.1, efetuadas por meio do relatório de fiscalização da 38ª Etapa do Programa de Fiscalização a 
partir de Sorteios Públicos, realizada no Município de Nova Canãã do Norte/MT, bem como, se há notícias de que as irregularidades apontadas foram 
sanadas. 

Os ofícios deverão consignar que os documentos requeridos constituem dados técnicos indispensáveis a propositura de eventual 
ação civil pública, sendo que a omissão ou o retardamento de seu fornecimento constitui crime, conforme art. 10 da Lei n.º 7.347/85. 

Na hipótese de vencimento dos prazos sem as respostas, fica determinada, desde logo, a reiteração, a ser levada a efeito por meio de 
ofício subscrito por servidor desta PRM, que, por cópia, remeterá o ofício original, sendo que o prazo para cumprimento das requisições objeto de 
reiteração será a metade do prazo originalmente concedido, observando, sempre, um mínimo de 10 (dez) dias úteis. 
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Em havendo vencimento do prazo sem resposta após reiteração, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 
 

LUCAS HORTA DE ALMEIDA 
##ÚNICO: | MT - 9038| 

PORTARIA Nº 66, DE 7 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nos 
artigos 127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e 
XIV, alínea “g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

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

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

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

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

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

R E S O L V E converter o Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001546/2013-62 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar 
a suposta prática de garimpo ilegal no Assentamento Sadia III, que, segundo moradores da comunidade, estaria gerando graves danos ambientais, como 
o aterramento de nascentes e manancial.  

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

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

 

FELIPE A. BOGADO LEITE 
##ÚNICO: | MT - 9127| 

PORTARIA Nº 71, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição da 
República, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, como preceitua o artigo 129 da Lei 
Maior; 

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

Considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 16 da Lei n. 4.504/64, compete ao Instituto Brasileiro de Colonização 
e Reforma Agrária promover e coordenar a execução da Política Nacional de Reforma Agrária; 

Considerando, nesta linha, que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, observados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, nos termos da alínea “h” do inciso I do artigo 5º da Lei Complementar 
nº75/93; 

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

Considerando a necessidade de informações a respeito do expediente enviado pela Subseção Judiciária de Diamantino informando 
possíveis irregularidade na atuação do INCRA na implementação do Projeto de Assentamento Ribeirão Grande III, localizado no município de Nova 
Mutum, no que tange ao processo de titulação dos parceleiros nos lotes do referido assentamento. 

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

R E S O L V E instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o objetivo de “fiscalizar possíveis irregularidades perpetradas pelo 
INCRA na implementação do Projeto de Assentamento Ribeirão Grande III, localizado no município de Nova Mutum, no que tange ao processo de 
titulação dos parceleiros nos lotes do referido assentamento”, conforme determinado em despacho próprio. 

Comunique-se à combativa Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar 
nº75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

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

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

 
MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
GABINETE DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

##ÚNICO: | MS - 5545| 
PORTARIAS N° 2 A 15, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL , no uso de suas atribuições, com 

fundamento nos artigos 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, tendo em vista o que consta da Resolução 
Conjunta n.º 001/2008-PRE-PGJ, de 2 de junho de 2008, e das Portarias n.° 1725/2013-PGJ, 1728/2013-PGJ e 1729/2013-PGJ, de 11.12.2013; 
1730/2013-PGJ, de 12.12.2013; 1759/2013-PGJ, de 13.12.2013; 009/2014-PGJ, 010/2014-PGJ e 011/2014-PGJ, de 07.01.2014; 019/2014-PGJ, 
022/2014-PGJ e 035/2014-PGJ, de 08.01.2014; 061/2014-PGJ e 067/2014-PGJ, de 14.01.2014; 116/2014-PGJ, de 21.01.2014; 123/2014-PGJ, 
126/2014-PGJ, 129/2014-PGJ e 133/2014-PGJ, de 23.01.2014; 140/2014-PGJ, de 27.01.2014; 164/2014-PGJ, de 28.01.2014;186/2014-PGJ, de 
03.02.2014; 200/2014-PGJ, de 05.02.2014; 204/2014-PGJ, de 06.02.2014; 287/2014-PGJ e 293/2014-PGJ, de 20.02.2014; 299/2014-PGJ, de 
24.02.2014; 320/2014-PGJ, 323/2014-PGJ e 325/2014-PGJ,de 26.02.2014 e 330/2014-PGJ, de 27.02.2014, resolve: 

 Nº 02 – Retificar a Portaria nº 98 da PRE-MS de 19.12.2013, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL, nº 2, pág. 2, de 
03.01.2014, na parte onde consta: no período de 4 a 15 de novembro de 2013, passe a constar: no período de 4 a 15 de dezembro de 2013. 

Nº 03 – Designar o Promotor de Justiça de Inocência, MOISÉS CASAROTTO, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as 
funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 42ª Zona Eleitoral (Inocência), a partir de 07.01.2014, e revogar a Portaria nº 100 da PRE-MS de 
19.12.2013, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL, nº 2, pág. 2, de 03.01.2014, que designou o Promotor de Justiça FABIO IANNI 
GOLDFINGER. 

Nº 04 – Alterar a Portaria nº 103 da PRE-MS de 19.12.2013, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL, nº 2, pág. 2, de 
03.01.2014, na parte que designou os membros do Ministério Público Estadual para atuarem perante as Zonas Eleitorais no período do recesso forense 
de 20.12.2013 a 06.01.2014, para que passe a constar: 

 
PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL COMARCA 

Moisés Casarotto, Pedro de Oliveira Magalhães, Marcos André 
Sant'Ana e Eduardo de Araújo Portes Guedes – Promotores de 
Justiça Substitutos 

8ª, 35ª, 36ª, 44ª, 53ª e 54ª Campo Grande e Terenos 
34ª Bandeirantes 

31ª Sidrolândia 

32ª Ribas do Rio Pardo 

Amilcar Araujo Carneiro Junior e Ricardo Roturno - Promotores 
de Justiça de Dourados 

18ª e 43ª Dourados e Itaporã 
28ª Caarapó 
39ª Deodápolis e Glória de Dourados 
4ª Fátima do Sul 

 
Nº 05 – Designar os Promotores de Justiça abaixo discriminados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de 

Promotor de Justiça Eleitoral perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de licença ou férias dos titulares: 
 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 
Daniel Pivaro Stadniky 2ª 07.01 a 05.02.2014 
Bianka Machado Arruda Mendes 3ª 18.02 a 23.04.2014 
Fernando Jamusse 4ª 07.01 a 05.02.2014 
Alexandre Rosa Luz 5ª 03.02 a 04.03.2014 
Edival Goulart Quirino 6ª 07.01 a 05.02.2014 
Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho 7ª 19 a 28.02.2014 
Renzo Siufi 8ª 17.03 a 15.04.2014 
Rosana Suemi Fuzita Irikura 9ª 30.01 a 28.02.2014 
Jorge Ferreira Neto Júnior 11ª 18.03 a 16.04.2014 
Ronaldo Vieira Francisco 13ª 07.01 a 05.02.2014 
Fabio Ianni Goldfinger 13ª 06.02 a 07.03.2014 
Marcelo Ely 14ª 06.03 a 04.04.2014 

Simone Almada Goes 16ª 16 a 19.12.2013 
07.01 a 01.02.2014 

Lia Paim Lima 17ª 05.03 a 03.04.2014 
José Antonio Alencar 18ª 07 a 12.01.2014 
João Linhares Júnior 13.01 a 05.02.2014 
Thiago Augusto Bueno 19ª 16 a 19.12.2013 
Eduardo de Araujo Portes Guedes 19ª 17 a 21.02.2014 
Patricia Icassati Almirão 19ª 05.03 a 03.04.2014 
George Zarour Cezar 21ª 20 a 24.01.2014 
Marcos Martins de Brito 23ª 06.03 a 04.04.2014 
Jerusa Araujo Junqueira Quirino 24ª 07.01 a 05.02.2014 
Marcos André Sant'Ana Cardoso 25ª 28.03 a 26.04.2014 
Matheus Carim Buker 27ª 07.01 a 05.02.2014 
Arthur Dias Junior 28ª 07.01 a 05.02.2014 
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Luciano Furtado Loubet 30ª 05.03 a 03.04.2014 

Victor Leonardo de Miranda Taveira 32ª 14, 21, 28 e 29.01.2014 
05.02.2014 

Ludmila de Paula Castro Silva 32ª 

07 a 13.01.2014 
15 a 20.01.2014 
22 a 27.01.2014 

30.01 a 04.02.2014 
Daniel Higa de Oliveira 37ª 05.03 a 03.04.2014 
Fernanda Rottili Dias 39ª 07.01 a 05.02.2014 
Fernando Marcelo Peixoto Lanza 41ª 07 a 29.01.2014 
Magno Oliveira João 30.01 a 05.02.2014 
Candy Hiroki Cruz Marques Moreira 44ª 07.01 a 05.02.2014 
Gevair Ferreira Lima Junior 45ª 12 a 14.02.2014 
Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 50ª 07 a 10.01.2014 
Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina 50ª 11 a 23.01.2014 
Luciano Anechini Lara Leite 50ª 31.03 a 29.04.2014 
Daniela Araujo Lima da Silva 51ª 19.03 a 17.04.2014 
José Roberto Tavares de Souza 53ª 07.01 a 05.02.2014 
Tatiana Correa Pereira da Silva Façanha 54ª 05.03 a 03.04.2014 

 
Nº 06 – Designar o 1º Promotor de Justiça de Aparecida do Taboado, OSCAR DE ALMEIDA BESSA FILHO, para, sem prejuízo 

de suas funções, exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 24ª Zona Eleitoral (Aparecida do Taboado), pelo período de 2 (dois) 
anos, a partir de 07.01.2014, e revogar, parcialmente, a Portaria nº 22 da PRE-MS de 01.03.2013, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL, nº 12, 
pág. 16, de 18.03.2013, na parte que indicou o Promotor de Justiça DANIEL HIGA DE OLIVEIRA. 

Nº 07 – Designar o Promotor de Justiça de São Gabriel do Oeste, DANIEL HIGA DE OLIVEIRA, para, sem prejuízo de suas 
funções, exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 40ª Zona Eleitoral (São Gabriel do Oeste), pelo período de 2 (dois) anos, a partir 
de 07.01.2014, e revogar a Portaria nº 102 da PRE-MS de 19.12.2013, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL, nº 2, pág. 2, de 03.01.2014, que 
designou a Promotora de Justiça JERUSA ARAUJO JUNQUEIRA QUIRINO. 

Nº 08 – Designar o 3º Promotor de Justiça de Dourados, JOSÉ ANTONIO ALENCAR, para, sem prejuízo de suas funções, exercer 
as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 18ª Zona Eleitoral (Dourados), pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 13.02.2014. 

Nº 09 – Designar o 38º Promotor de Justiça de Campo Grande, CELSO ANTONIO BOTELHO DE CARVALHO, para, sem 
prejuízo de suas funções, exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 35ª Zona Eleitoral (Campo Grande), pelo período de 2 (dois) 
anos, a partir de 09.02.2014. 

Nº 10 – Designar o 1º Promotor de Justiça de Jardim, GEVAIR FERREIRA LIMA JUNIOR, para, sem prejuízo de suas funções, 
exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 22ª Zona Eleitoral (Jardim), pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 07.02.2014. 

Nº 11 – Designar a 2ª Promotora de Justiça de Cassilândia, ALINE MENDES FRANCO LOPES, para, sem prejuízo de suas 
funções, exercer as funções de Promotora de Justiça Eleitoral perante a 3ª Zona Eleitoral (Cassilândia), pelo período de 2 (dois) anos, a partir de 
18.02.2014. 

 Nº 12 – Designar o Promotor de Justiça de Pedro Gomes, MARCOS MARTINS DE BRITO, para, sem prejuízo de suas funções, 
exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 32ª Zona Eleitoral (Ribas do Rio Pardo), a partir de 05.03.2014, até ulterior deliberação e 
revogar a Portaria nº 42 da PRE-MS de 11.05.2012, publicada no Diário Oficial da União - Seção 2, nº 96, pág. 60, de 18.05.2012, que designou o 
Promotor de Justiça LEONARDO DUMONT PALMERSTON. 

 Nº 13 – Designar o Promotor de Justiça Substituto, MATHEUS CARIM BUCKER, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as 
funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 29ª Zona Eleitoral (Pedro Gomes), a partir de 05.03.2014, até ulterior deliberação e revogar a 
Portaria nº 56 da PRE-MS de 01.07.2013, publicada no DMPF-e EXTRAJUDICIAL, nº 85, pág. 21, de 04.07.2013, que designou o Promotor de 
Justiça MARCOS MARTINS DE BRITO. 

Nº 14 – Designar o Promotor de Justiça Substituto, THIAGO BARBOSA DA SILVA, para, sem prejuízo de suas funções, exercer 
as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 20ª Zona Eleitoral (Porto Murtinho), a partir de 07.01.2014, até ulterior deliberação. 

Nº 15 – Designar o Promotor de Justiça Substituto, MARCOS ANDRÉ SANT'ANA CARDOSO, para, sem prejuízo de suas 
funções, exercer as funções de Promotor de Justiça Eleitoral perante a 46ª Zona Eleitoral (Sete Quedas), a partir de 07.01.2014, até ulterior deliberação. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
##ÚNICO: | MS - 1648| 

PORTARIA Nº 5, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar nº 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, § 4º, 
da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido Notícia de Fato por meio da qual Álvaro Massao Morissugui, médico do Hospital Universitário 
da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), noticia as seguintes irregularidades no Setor de Endoscopia desse Hospital: a) 
“não há coordenador formalizado responsável pelo setor, conforme exigência normativa”; b) “pacientes aguardando na fila e ainda não atendidos em 
razão da falta de materiais”; c) “falta de glutaraldeído 2% (desinfectante de alto nível)”; d) “pinças de biópsia autoclaváveis em número insuficiente”; 
e) “demora na manutenção do aparelho”; e f) “constante falta de materiais diversos”; 

 RESOLVE instaurar procedimento preparatório com o objetivo de coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação 
do objeto da investigação, bem como de eventuais responsáveis. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Em consequência, autue-se esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n.º 1.21.001.000021/2014-43 como “Procedimento 
Preparatório”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Álvaro Massao Morissugui. 
- Assunto: irregularidades no setor de endoscopia do HU-UFGD. 
Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do procedimento (90 dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez). 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1651| 

PORTARIA Nº 9, DE 4 DE MARÇO DE 2014 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea a, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, § 4º, 
da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido, da Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão 
Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, cópia da versão final do Relatório de Auditoria Extraordinária n.º 1.412/2012, 
produzido no curso do processo administrativo n.º 27/003053/2012 e decorrente de visita técnica ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, à Secretaria 
Municipal de Saúde de Anaurilândia e às duas Equipes de Saúde da Família (ESFs) desse Município realizada de 20 a 21 de outubro de 2012; 

CONSIDERANDO que, de acordo com esse Relatório, há duas irregularidades na execução, pelas duas ESFs do Município de 
Anaurilândia, do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, instituído pela Portaria n.º 371/02, do 
Ministro de Estado de Saúde (MS), quais sejam, (a) elas “não atendem o preconizado pelo Programa Hiperdia de acordo com as orientações do 
Caderno de Atenção Básica n.º 15, página 48”; e (b) “as medicações aos pacientes do Hiperdia e medicamentos controlados de uso contínuo são 
fornecidos sem avaliação médica nas duas ESFs” (constatações n.os 7.1.6 e 7.1.7); e 

CONSIDERANDO que, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus, é a União quem adquire e fornece aos Municípios os medicamentos (Portaria MS n.º 371/02, art. 3º, inc. I, alínea b); 

RESOLVE instaurar procedimento preparatório com o objetivo de coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação 
do objeto da investigação, bem como de eventuais responsáveis. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida na Notícia de Fato nº 1.21.001.000195/2013-25 e dos 
documentos de folhas 2 a 41 dos autos dessa Notícia de Fato como “Procedimento Preparatório”, com registro no Sistema Único de Informações com 
os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão Estratégica da Secretaria de 
Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. 

- Assunto: Irregularidades na execução, pelas duas ESFs do Município de Anaurilândia, do Programa Nacional de Assistência 
Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do procedimento (90 dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez). 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1650| 

PORTARIA Nº 10, DE 4 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea a, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, § 4º, 
da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido, da Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão 
Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, cópia do Relatório n.º 1.452/2013, decorrente da Visita Técnica n.º 499, realizada, 
de 12 a 27 de março de 2013, no curso do processo administrativo n.º 27/001461/2011, com o objetivo de verificar o cumprimento, pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Dourados, das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 1.173/2011; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Relatório n.º 1.452/2013, e apesar da recomendação n.º 12.10 constante do Relatório de 
Auditoria n.º 1.173/2011, o Município de Dourados não vem “disponibilizando os medicamentos utilizados/padronizados para tratamento de Diabetes e 
Hipertensão Arterial”; e 

CONSIDERANDO que, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus, instituído pela Portaria n.º 371/02, do Ministro de Estado de Saúde, é a União quem adquire e fornece aos Municípios os medicamentos (art. 
3º, inc. I, alínea b); 

RESOLVE instaurar procedimento preparatório com o objetivo de coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação 
do objeto da investigação, bem como de eventuais responsáveis. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida na Notícia de Fato n.º 1.21.001.000178/2013-98 e dos 
documentos de folhas 3 a 24 e 87 a 89 dos autos dessa Notícia de Fato como “Procedimento Preparatório”, com registro no Sistema Único de 
Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão Estratégica da Secretaria de 
Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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- Assunto: Falta, no Município de Dourados, de medicamentos padronizados para o tratamento de Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do procedimento (90 dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez). 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1649| 

PORTARIA Nº 11, DE 6 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alíneas a e d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, 
§ 4º, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido notícia de fato anônima segundo a qual o Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria 
Municipal de Saúde de Dourados não está desempenhando adequadamente suas funções de combate e controle da leishmaniose; 

RESOLVE instaurar procedimento preparatório com o objetivo de coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação 
do objeto da investigação, bem como de eventuais responsáveis. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida na Notícia de Fato nº 1.21.001.000364/2013-27 e dos 
documentos de folhas 6 a 9 dos autos dessa Notícia de Fato como “Procedimento Preparatório”, com registro no Sistema Único de Informações com o 
seguinte dado identificador: 

- Assunto: Omissão do Centro de Controle de Zoonoses de Dourados quanto ao combate e controle da leishmaniose. 
Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do procedimento (90 dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez). 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1647| 

PORTARIA Nº 13, DE 2 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, § 4º, 
da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido, da Associação Beneficente Douradense, entidade mantenedora e administradora do Hospital 
Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King e do Hospital da Vida, cópia de expediente por meio do qual comunicou ao Município de Dourados que “não tem 
interesse em prorrogar o Contrato 399/2010, na forma ajustada no Termo Aditivo n.º 8/2013, firmado em julho de 2013, que tem seu prazo final em 
02/outubro/2013 com um novo termo aditivo e sim a contratualização em separado das duas unidades de atendimento SUS” (Hospital Evangélico e 
Hospital da Vida); 

CONSIDERANDO que o Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na Procuradoria Regional 
da República da 3ª Região entendeu que, ao menos por enquanto, não é possível decidir se a competência para investigar o fato noticiado é do 
Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual, sendo imprescindível “verificar se se trata de questão específica e isolada da Associação 
Beneficente Douradense ou se há um problema mais amplo, na própria gestão do SUS no âmbito municipal”; 

RESOLVE instaurar procedimento preparatório com o objetivo de coletar elementos que permitam uma mais precisa identificação 
do objeto da investigação, bem como de eventuais responsáveis. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e os autos da presente Notícia de Fato como “Procedimento Preparatório”, com registro no 
Sistema Único de Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Associação Beneficente Douradense; 
- Assunto: Término do prazo de duração do contrato celebrado entre o Município de Dourados e a Associação Beneficente 

Douradense por força do qual esta presta serviços de saúde no âmbito do SUS, tanto no Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King quanto no 
Hospital da Vida (Contrato n.º 399/2010 e Termo Aditivo n.º 8/2013). 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do procedimento (90 dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez). 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1625| 

PORTARIA Nº 15, DE 4 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual os leitos do Alojamento Conjunto desse Hospital não dispõem de escada com 
dois lances, mesa para refeição e mesa de cabeceira (item 26); 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Regulamento Técnico para Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e 
Neonatal, aprovado pela Resolução n.º 36/08 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, “os serviços que prestam assistência 
ao parto normal sem distócia devem ter disponíveis” (7.2) mesas para refeição (7.2.11), mas são opcionais (7.3) escadas com dois lances (7.3.3) e 
mesas de cabeceira (7.3.4); e 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que (a) “a maioria das 
camas disponibilizadas aos pacientes (...) são elétricas”, motivo pelo qual “é desnecessário o uso de escada com dois lances”; e (b) estava em curso 
processo licitatório (de n.º 23005.00739/2013-08; Pregão Eletrônico n.º 81/2013) destinado à aquisição de mesas para refeição, sendo que a entrega 
desses bens estava prevista para 10.11.2013; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto verificar se os leitos do Alojamento Conjunto do HU-UFGD já dispõem de 
mesas para refeição. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 57 a 91 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos autos do Inquérito 
Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Aquisição, pelo HU-UFGD, de mesas para refeição a serem instaladas nos leitos de seu Alojamento Conjunto. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art 

. 16, § 1º, INC. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
##ÚNICO: | MS - 1355| 

PORTARIA Nº 16, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que o Documento PRM-CRA-MS- 00003598/2013, de autoria da Diretora-Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Corumbá/MS, Divina Rosa da Cruz, traz a informação, em suma, de que a construção das habitações dos assentamentos na 
região de Corumbá/MS não será mais realizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), mas sim pelos bancos Caixa 
Econômica Federal e/ou Banco do Brasil, por meio do Projeto “Minha Casa Minha Vida” do Governo Federal – Programa Nacional de Habitação 
Rural – PNHR; 

CONSIDERANDO que, ainda de acordo com o Documento, essa informação foi fornecida por agentes nacionais da Caixa 
Econômica Federal e do INCRA no Congresso Estadual de Reforma Agrária, realizado em Campo Grande, com a participação de todos os Presidentes 
das Associações Rurais, além do supracitado Sindicato dos Trabalhadores; 

 CONSIDERANDO que, em diligências realizadas por esta Procuradoria da República, a Caixa Econômica Federal informou, em 
suma, que os próprios beneficiários devem, em assembleia e com registro em Ata, escolher a Entidade Organizadora que os representará junto ao 
Agente Financeiro; 

CONSIDERANDO que, ainda segundo a Caixa, esta informou que: “Conforme regulamentação do Programa pode atuar como 
Entidade Organizadora os Sindicatos, Cooperativas, Associações e Poder Público como Prefeituras, Governos Estaduais e o Distrito Federal, além de 
Companhias e empresas estaduais ou municipais de habitação vinculadas ao poder público”; 

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

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

Interessado: Ministério Público Federal. 
Objeto da investigação: Apurar possível mudança no procedimento de construção de habitações, referentes aos assentamentos em 

Corumbá/MS. 
DESIGNO para secretariar os trabalhos, enquanto vinculado a este Gabinete, o servidor FERNANDO DE ARAÚJO MACHADO. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Ciência desta portaria à 5ª CCR. 
 

PAULO HENRIQUE CAMARGOS TRAZZI 
##ÚNICO: | MS - 1642| 

PORTARIA Nº 16, DE 4 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (NVS/DVS/SMS/DRS) no Hospital Universitário da Fundação 
Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual a Central de Material e Esterilização (CME) desse 
Hospital “não dispõe de barreira física entre área suja e limpa”, nem “possui estrutura física com dimensionamento para atender demanda do serviço e 
fluxo adequado, para realização dos procedimentos de limpeza, desinfecção, preparo e esterilização dos materiais”, além do fato de que a “entrada de 
material sujo de outros setores e de rouparia limpa se dá através de porta com circulação de funcionários (sem barreira), com acesso pelo corredor 
externo do Centro Cirúrgico” (item 21); e 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que sua CME realmente 
precisava de reforma, sendo que o respectivo projeto estava “em fase de planejamento para elaboração”, com previsão de execução para o ano de 2014; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto acompanhar a reforma da Central de Material e Esterilização do HU-UFGD, 
com o objetivo de verificar se as irregularidades constantes do item 21 do Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo NVS/DVS/SMS/DRS em 
21.12.2011 foram sanadas. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 59 a 67, 92 a 122 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório edos documentos de folhas 91 a 107 dos autos do 
Inquérito Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados 
identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Reforma da Central de Material e Esterilização do HU-UFGD. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1633| 
PORTARIA Nº 17, DE 4 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea a, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido, da Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão 
Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, cópia da versão final do Relatório de Apuração de Denúncia n.º 1.440/2013, 
produzido no curso do processo administrativo n.º 27/004112/2012 e decorrente de visita técnica à unidade da Equipe de Saúde da Família (ESF) 1 do 
Município de Douradina realizada de 25 a 30 de janeiro de 2013; 

CONSIDERANDO que, de acordo com esse Relatório, os dados constantes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) relativos a essa ESF estão desatualizados, pois “a funcionária Andriela Soares Albulquerque – Auxiliar de Enfermagem, cadastrada no CNES, 
não trabalha com a equipe” e “a funcionária Cristiane Mantovani trabalha na equipe e não consta no cadastro do CNES” (constatação n.º 9.7); e 

CONSIDERANDO que essas irregularidades permitem que o Ministério da Saúde suspenda o repasse, ao Município, de recursos 
orçamentários para a execução da Estratégia Saúde da Família (Portaria n.º 2.488/11 do Ministro de Estado Saúde, Anexo I); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto verificar se o Município de Douradina já atualizou o registro dos dados 
relativos a Andriela Soares Albulquerque e a Cristiane Mantovani no CNES. 

Em consequência, autue-se esta Portaria, cópia da decisão proferida na Notícia de Fato n.º 1.21.001.000212/2013-24 e cópia dos 
documentos de folhas 2 a 36 dos autos dessa Notícia de Fato como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes 
dados identificadores: 

- Noticiante: Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão Estratégica da Secretaria de 
Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. 

- Assunto: Atualização, pelo Município de Douradina, do registro dos dados relativos a Andriela Soares Albulquerque e a Cristiane 
Mantovani no CNES. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1645| 
PORTARIA Nº 18, DE 4 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar nº 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual o Alojamento Conjunto desse Hospital não dispõe de “sanitários para 
acompanhantes”, sendo que os banheiros existentes “não possuem barras de apoio para auxílio a paciente” e as “enfermarias não possuem sinalização 
de enfermagem” (item 27); 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que (a) já havia sido 
“emitida ordem de serviço para instalação de barras de apoio no Alojamento Conjunto”, sendo a conclusão desse serviço prevista para 21.10.2013; e 
(b) estava “previsto projeto de reforma e ampliação do setor pela Rede Cegonha, previsto início licitação [sic] ainda em 2013 para execução da obra até 
julho/2014”; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto verificar se o Alojamento Conjunto do HU-UFGD já dispõe de sanitários para 
acompanhantes, se suas enfermarias já foram adequadamente sinalizadas e se os banheiros existentes já possuem barras de apoio para auxílio a 
paciente. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 59 a 67, 92 a 97, 99 a 122 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos 
autos do Inquérito Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados 
identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Irregularidades no Alojamento Conjunto do HU-UFGD. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1652| 
PORTARIA Nº 18, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alíneas a e d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, 
§ 4º, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); 

CONSIDERANDO haver recebido, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão na Procuradoria da República em Mato 
Grosso do Sul, cópia do Ofício-Circular n.º 37/2013/PFDC/MPF, por meio do qual a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) sugeriu a 
instauração de procedimento destinado à verificação do cumprimento da norma contida no art. 36, § 5º, da Lei Complementar n.º 141/12, de acordo 
com a qual o gestor do Sistema Único de Saúde em cada ente da Federação deverá apresentar, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em 
audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente, Relatório de Gestão referente ao quadrimestre anterior; e 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 36, § 4º, da Lei Complementar nº 141/12, esse Relatório de Gestão “será elaborado de 
acordo com modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde”; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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 RESOLVE instaurar procedimento preparatório com o objetivo de verificar se o Conselho Nacional de Saúde já elaborou esse 
modelo padronizado de Relatório de Gestão. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n.º 1.21.001.000051/2014-50 como “Procedimento 
Preparatório”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Assunto: Verificar se o Conselho Nacional de Saúde já elaborou o modelo padronizado de Relatório de Gestão a que se refere o 
art. 36, § 4º, da Lei Complementar n.º 141/12. 

Vincule-se o presente Procedimento Preparatório à PFDC (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do procedimento (90 dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez). 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
##ÚNICO: | MS - 1638| 

PORTARIA Nº 19, DE 4 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual não existem “armários em número suficiente para guarda de materiais, 
medicamentos e documentos do setor” na UTI Neonatal (item 30) e na Unidade Intermediária [UI] (item 32) desse Hospital; e 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que, tendo em vista a 
necessidade de aquisição de armários planejados em razão do espaço reduzido daqueles setores (UTI Neonatal e UI), estava sendo “realizado projeto 
para licitação”, com aquisição dos móveis prevista para o primeiro semestre do ano de 2014; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto acompanhar a aquisição, pelo HU-UFGD, de quantidade suficiente de 
armários para guarda de materiais, medicamentos e documentos para suas UTI Neonatal e Unidade Intermediária. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 59 a 67, 123 a 166 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos autos do 
Inquérito Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados 
identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Aquisição, pelo HU-UFGD, de quantidade suficiente de armários para guarda de materiais, medicamentos e documentos 
para suas UTI Neonatal e Unidade Intermediária. 

Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1637| 
PORTARIA Nº 20, DE 4 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar nº 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (NVS/DVS/SMS/DRS) no Hospital Universitário da Fundação 
Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual a Farmácia desse Hospital “não possui uma área 
exclusiva ou com barreira técnica para a diluição e fracionamento de germicidas” (item 43) e sua “cabina de segurança biologia [sic] não está 
funcionando”, faltando “instalação adequada para exaustão” (item 42); e 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que a correção dessas 
irregularidades depende de “reforma na Seção de Farmácia, com a construção de uma nova sala”, sendo que a elaboração do respectivo projeto 
arquitetônico estava prevista para o ano de 2013, com a execução da obra no segundo semestre do ano de 2014; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto acompanhar a reforma da Seção de Farmácia do HU-UFGD, com o objetivo 
de verificar se as irregularidades constantes dos itens 42 e 43 do Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo NVS/DVS/SMS/DRS em 21.12.2011 
foram sanadas. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório nº 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 59 a 67, 92 a 97, 99 a 122 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos 
autos do Inquérito Civil n° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados 
identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Reforma da Seção de Farmácia do HU-UFGD. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1644| 
PORTARIA Nº 21, DE 4 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual esse Hospital “não possui vestiário” em seu Laboratório de Análises Clínicas 
Hospitalares, motivo pelo qual há “pertences pessoais nos laboratórios” (item 52); e 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que estava em curso 
processo licitatório (de n.º 23005.00738/2013-55; Pregão Eletrônico n.º 86/2013) destinado à aquisição de “armários para guarda de pertences 
particulares de servidores/funcionários”, sendo que a entrega desses bens estava prevista para 25.11.2013; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto verificar se o Laboratório de Análises Clínicas Hospitalares do HU-UFGD já 
dispõe de armários destinados à guarda de bens particulares de seus servidores. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 57 a 90 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos autos do Inquérito 
Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Aquisição, pelo HU-UFGD, de armários destinados à guarda de bens particulares de seus servidores, a serem instalados 
em seu Laboratório de Análises Clínicas Hospitalares. 

Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | MS - 1640| 

PORTARIA Nº 23, DE 4 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados no Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da 
Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual “as portas da área de produção [da Unidade de Alimentação e Nutrição desse 
Hospital] não são de material de fácil limpeza, impermeável” (item 71); e 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que é realmente necessária 
a reforma de sua Coordenadoria de Nutrição e Dietética uma vez que algumas de suas portas são de madeira, sendo que já fora elaborado o respectivo 
projeto arquitetônico – o qual fora inclusive aprovado pela Vigilância Sanitária –, havendo previsão de licitação dos projetos complementares no 
primeiro semestre do ano 2014, com execução da obra no segundo semestre desse ano. 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto acompanhar a reforma da Coordenadoria de Nutrição e Dietética do HU-
UFGD, com o objetivo de verificar a instalação de portas impermeáveis ou em material de fácil limpeza em sua área de produção. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 59 a 67, 92 a 97, 99 a 122, 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos 
autos do Inquérito Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados 
identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Instalação de portas impermeáveis ou em material de fácil limpeza na área de produção da Coordenadoria de Nutrição e 
Dietética do HU-UFGD. 

Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1641| 
PORTARIA Nº 24, DE 4 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido cópia de Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo Núcleo de Vigilância Sanitária do 
Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados (NVS/DVS/SMS/DRS) no Hospital Universitário da Fundação 
Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) em 21.12.2011, de acordo com o qual as “portas/aberturas que dão acesso à área externa [da 
Lavanderia desse Hospital] são desprovidas de telas” e as “condições de climatização são inadequadas, não favorecendo a renovação de ar”, motivo 
pelo qual há a “manutenção de portas abertas devido à falta de conforto térmico”, sendo que, além disso, “os exaustores não estavam funcionando” 
(itens 89 e 93); 

CONSIDERANDO que em 25.09.2013 o HU-UFGD informou ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que o projeto arquitetônico 
da Lavanderia já havia sido elaborado e aprovado pela Vigilância Sanitária, havendo previsão de licitação dos projetos complementares no primeiro 
semestre do ano 2014, com execução da obra no segundo semestre desse ano. 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto acompanhar a reforma da Lavanderia Hospitalar do HU-UFGD, com o 
objetivo de verificar se as irregularidades constantes dos itens 89 e 93 do Relatório Técnico de Inspeção realizada pelo NVS/DVS/SMS/DRS em 
21.12.2011 foram sanadas. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida no Procedimento Preparatório n.º 1.21.001.000002/2013-36, 
dos documentos de folhas 59 a 67, 123 a 151 e 173 a 181 dos autos desse Procedimento Preparatório e dos documentos de folhas 91 a 107 dos autos do 
Inquérito Civil n.° 1.21.001.000011/2012-49 como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados 
identificadores: 

- Noticiante: Núcleo de Vigilância Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 
Dourados. 

- Assunto: Reforma da Lavanderia Hospitalar do HU-UFGD. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1646| 
PORTARIA Nº 28, DE 2 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput e no art. 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. III, alínea b, no art. 6º, inc. VII, alínea b, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 1º, inc. IV e no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 
7.347/85; e no art. 2º, § 4º, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); 

CONSIDERANDO haver recebido notícia de fato segundo a qual cinco das seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) do Município de Dourados estão “quebradas” e, portanto, sem condições de uso, em decorrência da suspensão, pela Secretaria 
Municipal de Administração, da realização de manutenção e consertos em todos os veículos do Município, inclusive nessas ambulâncias; 

CONSIDERANDO que a Portaria n.º 1.010/12 do Ministro de Estado da Saúde (MS) instituiu incentivo financeiro de custeio para 
manutenção das Unidades Móveis do SAMU efetivamente implantadas (art. 25), a ser transferido pela União (Ministério da Saúde) aos Municípios 
(art. 40, inc. I e parágrafo único, e art. 41); e 

CONSIDERANDO que a irregularidade noticiada pode levar à suspensão – ou até mesmo ao cancelamento – do repasse, pelo 
Ministério da Saúde, desses recursos financeiros (Portaria MS n.º 1.010/12, art. 34, inc. I e § 1º, combinados com art. 27, inc. II, alínea d). 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto investigar a suspensão, pelo Município de Dourados, da manutenção das 
Unidades Móveis do SAMU. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e os autos da Notícia de Fato n.º 1.21.001.000004/2014-14 como “Inquérito Civil”, com 
registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados identificadores: 

- Noticiante: Virginia Marta Magrini. 
- Assunto: Suspensão, pelo Município de Dourados, da manutenção das Unidades Móveis do SAMU. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (5ª CCR) (tema: dano 

ao erário [improbidade administrativa - atos administrativos - direito administrativo e outras matérias de direito público]). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à 5ª CCR a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1624| 
PORTARIA Nº 36, DE 4 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 

5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea a, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; e no art. 2º, inc. 
II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido, da Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão 
Estratégica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, cópia do Relatório n.º 1.452/2013, decorrente da Visita Técnica n.º 499, realizada, 
de 12 a 27 de março de 2013, no curso do processo administrativo n.º 27/001461/2011, com o objetivo de verificar o cumprimento, pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Dourados, das recomendações constantes do Relatório de Auditoria n.º 1.173/2011; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Relatório n.º 1.452/2013, e apesar da recomendação n.º 12.14 constante do Relatório de 
Auditoria n.º 1.173/2011, o Município de Dourados não vem obtendo “o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais que compõem 
as equipes de atenção básica de acordo com a jornada especificada no CNES [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde]”; e 

CONSIDERANDO que essa irregularidade permite que o Ministério da Saúde suspenda o repasse, ao Município, de recursos 
orçamentários para a execução da Estratégia Saúde da Família (Portaria n.º 2.488/11 do Ministro de Estado Saúde, Anexo I); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto investigar se o Município de Dourados dispõe de instrumentos eficazes de 
controle da carga horária de trabalho dos profissionais que integram suas Equipes de Saúde da Família. 

Em consequência, autue-se esta Portaria, cópia da decisão proferida na Notícia de Fato n.º 1.21.001.000178/2013-98 e dos 
documentos de folhas 3 a 49 dos autos dessa Notícia de Fato como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com os seguintes 
dados identificadores: 

- Noticiante: Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria da Diretoria-Geral de Gestão Estratégica da Secretaria de 
Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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- Assunto: Ausência, no Município de Dourados, de instrumentos eficazes de controle da carga horária de trabalho dos profissionais 
que integram suas Equipes de Saúde da Família. 

Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: saúde). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal-CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
 

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
##ÚNICO: | MS - 1643| 

PORTARIA Nº 38, DE 5 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 
5º, inc. V, alínea a, no art. 6º, inc. VII, alínea d, e no art. 7º, inc. I, da Lei Complementar n.º 75/93; no art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85; no art. 1º, caput 
e no art. 2º, inc. II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO haver recebido notícia de fato anônima segundo a qual o médico perito da Agência da Previdência Social (APS) 
em Deodápolis não cumpre integralmente sua carga horária de trabalho; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil tendo por objeto investigar o cumprimento, pelo médico perito da APS em Deodápolis, de sua 
carga horária de trabalho. 

Em consequência, autue-se esta Portaria e cópia da decisão proferida na Notícia de Fato n.º 1.21.001.000015/2014-96 e dos 
documentos de folhas 2 a 8 dos autos dessa Notícia de Fato como “Inquérito Civil”, com registro no Sistema Único de Informações com o seguinte 
dado identificador: 

- Assunto: Cumprimento, pelo médico perito da APS em Deodápolis, de sua carga horária de trabalho. 
Vincule-se o presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: previdência e assistência 

social/ garantias constitucionais/ direito administrativo e outras matérias de direito público). 
Para secretariar o procedimento, designo o Analista Evandro Nery Caputti, a quem caberá diligenciar pelo cumprimento das 

determinações constantes desta Portaria, bem como zelar pelo respeito ao prazo para conclusão do presente Inquérito Civil (1 ano, prorrogável por 
igual período). 

Por fim, determino à Técnica Sandra Regina Ferreira Areco que: 
a) comunique à PFDC a instauração do presente Inquérito Civil, via Sistema Único de Informações, no prazo de 10 (dez) dias 

(Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, art. 6º); 
b) remeta cópia da presente Portaria para publicação no Diário Oficial da União, via Sistema Único de Informações (Resolução 

CSMPF n.º 87/10, art. 5º, inc. VI e art. 16, § 1º, inc. I); e 
c) providencie a publicação da presente Portaria no portal do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 87/10, art. 16, § 1º, 

inc. I). 
  

MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1335| 
RECOMENDAÇÃO N° 4, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório n° 1.21.004.000036/2014-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas funções institucionais e 
legais estatuídas, em especial, no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93, e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, vem expor 
e RECOMENDAR o seguinte:  

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme disposto no artigo 1º da 
Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do meio ambiente e do patrimônio público 
e social e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal e nas alíneas a e d do 
inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 2º, da Lei Complementar nº 75/93);  

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos às minorias étnicas (art. 6°, inc. VII, letra “c”);  

Considerando que o Ministério Público é uma das instituições responsáveis pela defesa dos interesses difusos e coletivos de 
crianças e adolescentes (art. 127, caput e 129, III, CF/88 e art. 201, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA); 

Considerando a existência de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhecem as comunidades 
tradicionais como povos tribais, para efeitos de aplicação da Convenção 169, da OIT, de 27 de junho de 1989, razão pela qual reconhece-se a a 
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obrigação do Estado brasileiro de oferecer direitos diferenciados para essas populações com o objetivo de garantir o acesso à cidadania plena de seus 
membros, o que inclui também o direito de consulta prévia para a tomada de decisão sobre medidas capazes de lhes afetar; 

Considerando que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) tem como 
principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 
garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de 
organização e suas instituições (art. 2º, da anexo I, do Decreto nº 6.040/2007); 

Considerando que são objetivos específicos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais garantir aos povos e comunidades tradicionais as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos como contribuição ao 
desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais 
quanto nos não-formais (art. 3º, inciso V, da anexo I, do Decreto nº 6.040/2007); 

Considerando “a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas 
com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de 
inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes” (Convenção sobre 
Diversidade Biológica); 

Considerando o compromisso internacional assumido pelo Brasil de “respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e 
práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 
diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, 
e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas” (Convenção sobre Diversidade 
Biológica); 

Considerando que o conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e o saber-fazer a respeito do mundo natural, gerados 
no âmbito da sociedade não urbano/industrial e transmitidos oralmente de geração em geração, perfazendo uma interligação orgânica entre o mundo 
natural, a esfera mítico-simbólica e a organização social; 

Considerando a necessidade de se conjugar harmonicamente o direito à educação das crianças e adolescentes de uma comunidade 
tradicional e as formas tradicionais de convivência, em especial afamiliar; 

Considerando que da Constituição Federal se extrai o princípio da prioridade absoluta ao direito à educação, sendo este ainda 
considerado um direito fundamental (art. 6°), além de servir como ferramenta essencial para o cumprimento dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil (art. 3°), em especial, a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais; 

Considerando que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(art. 205, CF); 

Considerando que a educação é pautada pelo princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art.206, 
inc. I, CF); 

Considerando que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, entre outras, educação básica 
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusiva sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria (art. 208, inc. I, CF); 

Considerando que o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade 
da autoridade competente (art. 208, §2°, CF); 

Considerando que o efetivação do direito à educação compete União, Estados, o Distrito Federal e Municípios (art. 211, caput, CF); 
Considerando que à União compete exercer função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (art. 
211, §1°, CF); 

Considerando que compete à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e 
exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais (art. 8°, §1°, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - LDB); 

Considerando que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, dentre outras, 
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde (Art. 4°, inc. VII, LDB); 

Considerando que os Municípios incumbir-se-ão de assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal (art. 10, inc. VI, 
LDB), serviço que compete supletivamente à União, nos termos dos dispositivos anteriormente citados;  

Considerando os princípios da prioridade absoluta e da proteção integral (art. 4°, ECA), por meio dos quais a criança e o 
adolescente são vistos como sujeitos de direitos, sendo dever de todos garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais deste público (art. 227, 
CF); 

Considerando que a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas 
(Art. 4°, parágrafo único, letra “c”, ECA); 

Considerando que a criança e o adolescente têm assegurado o direito do acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência 
(Art. 53, inc. V, ECA); 

Considerando a existência de recursos federais específicos destinados à manutenção do serviço de transporte escolar, em especial, 
que o fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério (FUNDEF), possibilita aquisição de veículos 
para transporte de alunos do ensino fundamental, bem como a manutenção desses veículos com combustíveis, óleos lubrificantes, consertos, revisões, 
reposições de peças, serviços mecânicos, etc1;  

Considerando a existência do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), executado pelo FNDE, instituído 
pela Lei 10.880/2004, que tem por objetivo oferecer transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de 
assistência financeira, em caráter suplementar, ao Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

Considerando que o Município de Corumbá/MS é um dos municípios brasileiros com maior extensão territorial do país, área esta 
onde inserida a maior parte do Pantanal Sul-Matogrossense, patrimônio nacional (art. 225, § 4°), sendo fato público e notório a existência de inúmeras 
comunidades tradicionais pantaneiras, situadas em localidades bastante distantes da zona urbana do município; 

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

 



DMPF-e Nº 54/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 20 de março de 2014 Publicação: sexta-feira, 21 de março de 2014 46 
 

Considerando que os integrantes dessas comunidades tradicionais, que contam com a proteção de inúmeros tratados de direitos 
humanos, normas constitucionais e infraconstitucionais e decretos, são, sobretudo, cidadãos corumbaenses ; 

Considerando que o ônus de administrar um município de vasta extensão territorial não pode servir como impedimento para 
efetivação de direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão corumbaense; 

Considerando que, por outro lado, a Administração Pública Municipal de Corumbá também possui o bônus de administrar tamanho 
território, uma vez que é beneficiada na repartição do “ICMS Ecológico” do Estado do Mato Grosso do Sul em razão da existência de unidades de 
conservação situadas em localidades remotas; 

Considerando que as normas constitucionais e infraconstitucionais sobre a educação são auto-aplicáveis, não sendo lícito ao poder 
público deixar de cumprir sua obrigação, independente de qualquer tipo de argumentação; 

Considerando o fato público e notório da existência de comunidades tradicionais ribeirinhas que vivem junto às margens do rio 
Taquari, neste município de Corumbá; 

Considerando que uma dessas comunidades é a Comunidade Tradicional Bracinho; 
Considerando a informação trazida pela Pastoral da Terra de que a escola tradicional existente naquela localidade estava sendo 

desativada e transferida para outra localidade, apresentando enormes dificuldades de locomoção para as crianças estudantes da Comunidade 
Tradicional Bracinho; 

Considerando a reunião realizada na sede desta Procuradoria da República, em 14 de março de 2014, que contou com a presença de 
representantes da Comunidade Bracinho, da Pastoral da Terra, da Marinha do Brasil e da Municipalidade, ocasião em que foi discutida a questão da 
transferência da escola tradicional; 

Considerando a informação de que a escola em questão está situada na localidade original há cerca de 40 (quarenta) anos e que esta 
mesma área, segundo informou o Município, é de propriedade particular e que seu proprietário não quer mais que a escola permaneça no local; 

Considerando que uma das justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação para a mudança do local da escola é a 
inexistência de título de domínio sobre a área, o que impediria o acesso a recursos federais; 

Considerando a possibilidade da área em questão constituir terreno marginal, nos termos do artigo 20, inc. III, CF c.c. art. 4° do 
Decreto-Lei n° 9.760/1946, sendo nulo qualquer título privado sobre a área; 

Considerando a possibilidade de, caso a área seja particular, da ocorrência da prescrição aquisitiva (usucapião), hipótese esta não 
explorada pelo Município. 

Considerando que, como última alternativa, o Município não considerou utilizar seu “poder de império” para desapropriar a área, 
uma vez que o interesse social é manifesto, até porque nenhum interesse particular deve prevalecer sobre o interesse público, em especial quando se 
está em jogo o direito fundamental ao acesso à escola; 

Considerando que os representantes da Comunidade Bracinho, presentes na reunião com o MPF, foram enfáticos em não aceitar a 
alteração do local da escola, seja pela tradicionalidade, seja pela dificuldade do acesso ao novo local; 

Considerando o “abaixo-assinado” apresentado pelos membros da comunidade (fls. 06), que demonstra a insatisfação dos 
moradores em razão da alteração do local da escola; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação admitiu em reunião que ainda não providenciou a solução para o transporte 
dos alunos prejudicados pela alteração do local da escola, o que constitui fato gravíssimo, já que informou que as aulas já começariam em 17 de março 
de 2014; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação informou que realizou reunião junto à comunidade (fls. 08/09), oportunidade 
em que informou que a escola seria transferida para sede provisória e que, quando questionada por moradores, admitiu que ainda não havia uma 
solução para o transporte dos alunos; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação informou que que estudará o melhor local para realizar a construção da sede 
definitiva, apesar de reconhecer que não esgotou todos os meios técnicos e jurídicos disponíveis para manter a escola em seu local original; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação apresentou as seguintes razões para alteração do local da escola: distância de 
7 Km entre o Porto Sairú e a sede da escola original; o percurso se dá apenas por trator, carro de boi ou cavalo, devido à existência de corixos e 
vazantes, características típicas dessa área; dificuldade de transporte de materiais de construção, devido à limitação da capacidade de carga dos meios 
de transporte disponíveis e; a água disponível para consumo é salobra, tornando-se, também , escassa no período da estiagem; 

Considerando a informação prestada em reunião, pela Pastoral da Terra e representantes da Comunidade, de que a nova localização 
da escola fará com que as crianças andem de 5 a 10 quilômetros para chegar à escola; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação informou que a escola atende 21 (vinte e um) alunos, sendo que 10 (dez) se 
rematricularam no novo local e 7 (sete) concordaram com o regime de semi-internato; 

Considerando a informação acima de que há alunos que não se matricularam na nova escola, o que indica que as dificuldades do 
acesso ao novo local é o principal motivo. 

Considerando a insatisfação dos representantes da comunidade, presentes na reunião, que são contrários ao regime de semi-
internato, notadamente diante do prejuízo ao convívio familiar; 

Considerando que os motivos apresentados pela Secretaria de Educação para a alteração do local da escola atende principalmente o 
interesse da própria Administração Municipal, em detrimento do interesse dos alunos, que aqui representa o verdadeiro interesse público; 

Considerando que o interesse público secundário, ou seja, aquele interesse próprio da Administração – e que diz respeito 
unicamente a ela –somente é lícito se for ao encontro do interesse público primário; 

Considerando que todas as dificuldades apresentadas como motivo para alteração do local da escola foram transferidas aos alunos, 
sem que nenhuma providência em relação ao transporte fosse efetivada pelo Município, conforme se admitiu em reunião; 

Considerando que a juntada dos documentos pela Secretaria Municipal de Educação, que demonstram os esforços que estão sendo 
empregados para a solução dos problemas das escolas rurais de Corumbá, não são suficientes para justificar a falha do Município no que se refere a 
ausência detransporte escolar para as crianças e adolescentes da Comunidade Bracinho; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA ao MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da Secretaria Municipal de 
Educação e outros órgãos municipais competentes: 

I) providencie com urgência o transporte escolar gratuito e diário aos alunos da Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança – 
Extensão Sebastião Rolon, a fim de garantir o acesso à educação para todas as crianças e adolescentes da Comunidade Tradicional Bracinho; 
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II) garanta que todas as crianças e adolescentes da Comunidade TradicionalBracinho sejam matriculadas na escola, explicando às 
famílias que é obrigação dos pais a efetivação da matrícula dos filhos, bem como que a prestação do serviço de transporte escolar gratuito e diário é 
uma obrigação do Município de Corumbá que será efetivado nos termos desta recomendação; 

Por fim, com fulcro no § 5º do artigo 8º da Lei Complementar 75/93, considerando que o Município já se encontra em mora, uma 
vez que as aulasse iniciaram em 17/03/2014,resta fixado o prazo de 10 (dez) dias para o envio de informações quanto ao cumprimento da presente 
recomendação, ou as razões para justificar o seu não atendimento. Ressalta-se que, neste prazo, o Município deverá apresentar resposta apontando as 
soluções concretas para o problema em questão, especificando, desde já, de que forma o serviço de transporte escolar será oferecido, com qual 
regularidade, bem como se todos as famílias efetivaram ou não a matrícula de seus filhos. 

O não atendimento da presente recomendação ou a não demonstração de soluções concretas para o problema em questão ensejará o 
ajuizamento imediato de ação civil pública. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação para: 
a) à Pastoral da Terra, solicitando seu auxílio para que a presente recomendação chegue ao conhecimento dos moradores da 

Comunidade Tradicional Bracinho, bem como para que realize orientação às famílias das crianças e adolescentes quanto à obrigatoriedade da 
efetivação da matrícula na escola, devendo deixar claro que a responsabilidade pela prestação do serviço de transporte escolar, diário e gratuito, é do 
município de Corumbá; 

b) à Secretaria do Patrimônio da União no Estado do Mato Grosso do Sul, para que informe, em 20 (vinte) dias, se a área onde 
situada a sede tradicional da Escola Municipal Rural Polo Porto Esperança – Extensão Sebastião Rolon, na Colônia Bracinho, constitui terreno 
marginal de rio federal, nos termos do artigo 20, inc. III, CF c.c. art. 4° do Decreto-Lei n° 9.760/1946; 

c) ao Ministério da Educação para ciência e para que considere prestar assistência técnica e/ou financeira ao Município de Corumbá 
para a solução do problema aqui apresentado, uma vez que, em caso de não cumprimento desta recomendação, a União inevitavelmente será 
demandada judicialmente em razão de sua responsabilidade supletiva em matéria de educação; 

d) à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência. 
 

CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | MG - 795| 

PORTARIA Nº 9, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público 
(art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

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

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

RESOLVE converter Procedimento Preparatório n. 1.22.006.000292/2013-31 em Inquérito Civil, para apurar o devido 
cumprimento da Lei nº 8.142/90 pelo Município de Rio Paranaíba, conforme informações prestadas através do relatório da Auditoria n. 9193, realizada 
em 2010. 

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

Determino, ainda, o acautelamento dos autos em secretaria, em virtude da necessidade de se aguardar a resposta ao Ofício n. 
17/2014-PRM-PMS para dar prosseguimento à instrução. 

Cumpra-se. 
 

MARCELO FREIRE LAGE 
##ÚNICO: | MG - 1440| 

PORTARIA Nº 18, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

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

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

CONSIDERANDO a notícia de irregularidades na nomeação de professores de Ciências Biológicas para o Campus Inconfidentes 
do IFSULDEMINAS; 

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

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, INSTAURAR o presente Inquérito Civil nº 
1.22.013.000489/2013-81, determinando-se: 

Proceda-se os registros de praxe do presente Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO de controle desta PRM-Pouso Alegre/MG; 
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Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP 
e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

À Secretaria, para que verifique a possibilidade de identificação do Representante, a fim de que lhe seja dada ciência acerca dos 
documentos acostados às fls. 14/33, concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar, caso queira.  

Caso não seja possível a identificação, tornem os autos novamente conclusos para análise das informações prestadas. 
Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
##ÚNICO: | MG - 994| 

PORTARIA Nº 20, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 
1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, “b”, ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico; 

CONSIDERANDO que no Procedimento Preparatório nº 1.22.012.000173/2013-07 acompanha-se o requerimento de regularidade 
de terras de remanescentes quilombolas da Comunidade do “Quenta Sol”, situada em Bom Despacho/MG; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 dias, decorrente do § 6º do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do 
Ministério Público Federal, está encerrado em relação ao citado procedimento preparatório; 

CONSIDERANDO que são necessárias mais diligências para um adequado desfecho do caso; 
DECIDE: 
1. converter o citado procedimento preparatório em inquérito civil, com o seguinte objeto: DIREITO DAS MINORAIS – FUNÇÃO 

SOCIAL DA PROPRIEDADE - QUILOMBOS – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRRAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA 
DO QUENTA-SOL NO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG; 

2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano 
previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar que a assessoria afixe uma cópia da presente portaria no local de costume e, por meio eletrônico, remeta uma via à 4ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para ciência e publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento; 

4. determinar o cumprimento do despacho proferido nesta data. 
 

FREDERICO PELLUCCI 
##ÚNICO: | MG - 1456| 

PORTARIA Nº 20, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

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

CONSIDERANDO a notícia de existência de lei no município de Poços de Caldas que proíbe a instalação de acampamentos, bem 
como a existência de outras violações de direitos humanos em relação às comunidades ciganas naquele município; 

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

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, INSTAURAR o presente Inquérito Civil nº 
1.22.013.000296/2013-20, determinando-se: 

Proceda-se os registros de praxe do presente Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO de controle desta PRM-Pouso Alegre/MG; 
Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

À Assessoria, para organização dos últimos detalhes da audiência pública a ser realizada no dia 02/04. 
Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
##ÚNICO: | MG - 1468| 

PORTARIA Nº 21, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

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

CONSIDERANDO o recebimento de incentivo de CAPS II – Centro de Atenção Psicossocial no Município de Itajubá/MG sem o 
devido credenciamento do CAPS junto ao Ministério da Saúde. 

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

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, INSTAURAR o presente Inquérito Civil nº 
1.22.013.000323/2013-64, determinando-se: 

Proceda-se os registros de praxe do presente Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO de controle desta PRM-Pouso Alegre/MG; 
Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

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

À Secretaria, para que dê cumprimento ao despacho defl. 75. Após, conclusos. 
Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
##ÚNICO: | MG - 1456| 

PORTARIA Nº 37, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
d) os elementos constantes da presente notícia de fato, 
INSTAURA inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000460/2013-68, tendo por objeto, em atendimento ao art. 4º da 

Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Apurar possíveis danos ambientais decorrentes da extração de recursos 

minerais sem título autorizativo de lavra e autorização ambiental na área do Processo Minerário DNPM n. 890.051/1989, em Itueta, MG, por parte da 
sociedade empresária GRANITOS LARANJEIRA LTDA., CNPJ n. 31.710.510/0001-86. 

→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

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

Ordena, ainda, que seja o presente ato comunicado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 
conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da Resolução CNMP n. 23/2007. 

Determina, por fim: 
→ ao TAG, que elabore ofício à Supram – Leste Mineiro, requisitando-se, em prazo não superior a vinte dias, a remessa de cópia 

de eventuais autorizações ambientais para exploração da área do Processo Minerário DNPM n. 890.051/1989, no município de Itueta, MG, por parte da 
sociedade empresária GRANITOS LARANJEIRA LTDA., CNPJ n. 31.710.510/0001-86, ou outra. 

→ e à Secretaria Jurídica: 
i) sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático; e 
ii) venham os autos conclusos com a resposta ao ofício expedido ou com o retorno do Inquérito Policial n. 327/2012 – 

DPF/GVS/MG a esta Procuradoria da República, com ou sem relatório final. 
 

BRUNO COSTA MAGALHÃES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MG - 1461| 
PORTARIA Nº 38, DE 19 DE MARÇO DE 2014. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, considerando: 
a) o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) a incumbência prevista no art. 6º, inciso VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) o disposto na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
d) os elementos constantes da presente notícia de fato, 
INSTAURA inquérito civil a ser autuado sob o n. 1.22.009.000038/2014-93, tendo por objeto, em atendimento ao art. 4º da 

Resolução CNMP n. 23/2007, 
→ DESCRIÇÃO RESUMIDA DO FATO INVESTIGADO: Apurar possíveis danos ambientais decorrentes da extração de recursos 

minerais (feldspato) sem título autorizativo de lavra e sem autorização ambiental na área do Processo Minerário DNPM n. 832.783/2006, em 
Conselheiro Pena, MG, por parte da sociedade empresária PEDREIRA TABORDA LTDA. 

→ AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 
Determina a publicação desta Portaria no endereço eletrônico da Procuradoria da República do Município de Governador 

Valadares: http://www.prmg.mpf.mp.br/governadorvaladares/instauracao-de-icps, nos termos do que prevê o art. 7º, IV da Resolução CNMP n. 
23/2007. 
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Ordena, ainda, que seja o presente ato comunicado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para 
conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II da Resolução CNMP n. 23/2007. 

Determina o cumprimento das seguintes diligências iniciais: 
→ e à Secretaria Jurídica: sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
→ ao TAG, que elabore ofício: 
i) à Supram – Leste Mineiro: Visando à instrução do inquérito civil registradona epígrafe, requisito a Vossa Senhoria, em prazo não 

superior a vinte dias, nos termos do art. 8º, inciso II, da Lei Complementar Federal n. 75/93, a remessa de cópia de eventuais autorizações ambientais 
para exploração da área do Processo Minerário DNPM n. 832.783/2006, em Conselheiro Pena, MG, possivelmente por parte da sociedade empresária 
PEDREIRA TABORDA LTDA. 

ii) à Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares, com cópia deste inquérito civil: Requisito a Vossa Senhoria, nos 
termos do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, a instauração de inquérito policial, com vistas à apuração da autoria e materialidade de crime 
de usurpação ao patrimônio da União (art. 2º da Lei Federal n. 8.176/91) e de crime contra o meio ambiente (art. 55 da Lei Federal n. 9.605/98), na área 
do Processo Minerário DNPM n. 832.783/2006, em Conselheiro Pena, MG, por parte da sociedade empresária PEDREIRA TABORDA LTDA. e de 
seus responsáveis de fato e de direito. As diligências iniciais constam da portaria de instauração do inquérito civil, incluída nas cópias anexas. 

Como diligências iniciais, devem ser cumpridas, no prazo de noventa dias, sem prejuízo de outras que a autoridade policial entender 
pertinentes, as seguintes: 

a) expedição de ofício à JUCEMG para que envie cópia do contrato social da sociedade empresária investigada e de suas eventuais 
alterações; 

b) oitiva dos sócios da sociedade empresária e dos responsáveis de fato pela noticiada exploração do recursos minerários (entre eles 
José Carlos Pereira dos Santos [f. 03], Valdir Nogueira Taborda [f. 04] e João Marcos Nogueira Taborda [f. 09]); 

c) realização de perícia no local da ocorrência, com vistas na apuração: i) dos danos ambientais e, se possível, de sua valoração 
pecuniária; ii) do volume do material extraído na área e do valor do prejuízo patrimonial experimentado pela União. 

iii) sem prejuízo da continuidade do inquérito civil, trinta dias após a expedição do ofício requisitório, a Secretaria Jurídica deverá 
entrar em contato com a Delegacia de Polícia Federal e certificar o número do inquérito policial instaurado. Caso ainda não tenha sido instaurado na 
ocasião, a diligência deve ser renovada a cada quinze dias. 

Com a resposta aos ofícios ou com o retorno do inquérito policial, os autos devem ser conclusos ao gabinete. 
 

BRUNO COSTA MAGALHÃES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | PA - 2480| 
PORTARIA Nº 9, DE 19 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo subscrito, no uso de suas atribuições (art. 6º, 

inc. VII, “b” e art. 7º, inc. I, ambos da Lei Complementar nº 75/93; Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 
Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO a existência nesta procuradoria da documentação encaminhada pelo Conselho Indígena Munduruku do Alto 
Tapajós – CIMAT, na qual informa que foram demitidos 70 (setenta) professores indígenas pela prefeitura de Jacareacanga/PA. 

CONSIDERANDO que as questões noticiadas merecem apuração por parte deste MPF, uma vez que, a princípio, denotam 
problemas com a educação escolar indígena, o que ocasiona possível lesão a interesses de comunidades indígenas, incumbindo ao MPF, pois, a sua 
defesa, 

DETERMINA: 
1) a conversão da presente documentação em Inquérito Civil Público; 
2) a publicação da presente Portaria de Conversão no Diário Oficial, nos termos do art. 5º, VI c/c art. 16, § 1º, I da Resolução n.º 

87/2010 do CSMPF; 
3) a comunicação da presente conversão à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 

(dez) dias, consoante art. 6º da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF; 
4) seja oficiada a Secretaria Municipal de Educação de Jacareacanga para que preste informações acerca da manifestação do 

CIMAT. 
 

CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 
##ÚNICO: | PA - 842| 

PORTARIA Nº 11, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

 INQUÉRITO CIVIL Nº 1.23.005.000082/2013-15 
 

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

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

CONSIDERANDO que o PA – Procedimento Administrativo nº 1.23.005.000082/2013-15 foi autuado a partir de representação, 
por meio eletrônico (email), do Sr ROBSON SOARES PARENTE, então passageiro da empresa de transporte rodoviário interestadual de passageiros 
Transbrasiliana Transportes e Turismo LTDA., onde alega a ocorrência de diversas irregularidades no percurso de Araguaína/TO a Conceição do 
Araguaia/PA; 

CONSIDERANDO que é dever das concessionárias/permissionárias de serviço público prestar serviço adequado; 
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CONSIDERANDO que é dever do Poder Concedente zelar pela boa qualidade do serviço prestado pelas 
concessionárias/permissionárias de serviço público; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º X da Lei nº 8078/90, é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação 
dos serviços públicos em geral; 

 CONSIDERANDO que compete à ANTT celebrar os contratos de permissão para prestação de serviços de transporte rodoviário 
interestadual de passageiros, gerir os respectivos contratos e fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais;  

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 6º VII“c” da LC 75/93 compete ao Ministério Público da União promover o inquérito 
civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses difusos e coletivos relativos ao consumidor;  

CONSIDERANDO o conteúdo dos Ofícios nº 1038/2013/PF-ANTT/PGF/AGU,e seus anexos (fl. 20-92), e nº 1132/PF-
ANTT/PGF/AGU,e seus anexos (fl. 96-99); 

CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art.4º §1º da Resolução 87/2006 do CSMPF; 
RESOLVE determinar sua conversão em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar a regularidade da prestação de serviço de 

transporte rodoviário de passageiros pela empresa Transbrasiliana Transportes e Turismo LTDA.;  
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
 1)que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Administrativo nº 

1.23.005.000082/2013-15, juntando esta Portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
 2)que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da Procuradoria Federal 

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

Para instruir este inquérito, determino as seguintes diligências investigatórias:  
3) oficie-se a Empresa Transbrasiliana para que preste os seguintes esclarecimentos, com documentação comprobatória: 
 a) qual o tempo de uso dos veículos de transporte rodoviário de passageiros empregados nos municípios do sul do Pará, 

particularmente os que percorrem os municípios de Redenção/PA e Conceição do Araguaia/PA; 
 b) se os veículos empregados no sul do Pará, quando destinados a localidades de outro estado são substituídos durante o percurso, 

ou seja, se um passageiro que parte de um município do sul do Pará com destino a Goiás ou a um estado da Região Nordeste do Brasil permanece no 
mesmo veículo até o destino final ou se, ao contrário, tem de trocar de ônibus durante o percurso. Em caso positivo, especificar os itinerários dessas 
viagens e os locais de troca de ônibus pelos passageiros; 

c) qual a periodicidade de manutenção/revisão dos ônibus da empresa que percorrem os municípios do sul do Pará. 
4) Oficie-se a ANTT requisitando que seja realizada uma fiscalização dos ônibus da Empresa Transbrasiliana Transportes e 

Turismo LTDA, que têm como destino ou origem os municípios de Redenção/PA ou Conceição do Araguaia/PA, no terminal rodoviário de 
Araguaína/TO, visto que, conforme a documentação anexa ao Ofício nº 1038/2013/PF-ANTT/PGF/AGU, as fiscalizações realizadas pela autarquia 
nesses veículos, no ano de 2013, se restringiram aos terminais rodoviários de Imperatriz/MA e Goiânia/GO. Deverá remeter o relatório da fiscalização 
a esta PRM. 

Após a vinda das informações venham os autos conclusos para deliberação. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | PB - 1142| 

PORTARIA Nº 10, DE 10 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições constitucionais e legais, pelo Procurador da República signatário, e 
considerando: 

a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 
b) a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da citada Lei Complementar; 
c) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) a Notícia de Fato nº 1.24.003.000026/2014-44, instaurada a partir de representação do Município de Teixeira em face do ex-

gestor, em razão da suposta irregularidade na prestação de contas constatada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário quando da análise de 
convênio celebrado com a referida edilidade, que teve por objeto a estruturação de unidade de beneficiamento de polpa de fruta; 

e) o exaurimento do prazo do referido procedimento e tendo em vista a necessidade de continuar as investigações; 
CONVERTO o presente procedimento em Procedimento Preparatório nº 1.24.003.000026/2014-44, a fim de apurar os fatos 

relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se à SJUR para registro no âmbito da PRM/PT e autue-se em Procedimento Preparatório; 
II – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
III – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
IV – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias; 
V –solicite-se à ASSPA cópia do parecer técnico, incluída no Portal dos Convênios SICONV (www.convenios.gov.br) em 

31.12.2013 às 10:06:38, com nome “relatório ogu teixeira.pdf”, bem como todos os arquivos existentes na aba “anexos”, ambos inerentes ao Convênio 
721775/2009(SICONV). 

VI - oficie-se à Coordenação de Convênios (Prestão de Contas) do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), requisitando 
que informe, no prazo de até 15 dias, a respeito do Convênio 721775/2009(SICONV), celebrado entre o Município de Teixeira/PB e o MDA: a) Foi 
apresentada a prestação de contas?; b) Não tendo sido apresentada, quando expirou o prazo para a sua apresentação?; c) Onde estava definido tal 
prazo?; d) Houve notificação para a apresentação da prestação de contas?; e)Tendo sido apresentada a prestação de contas, em que fase esta se 
encontra?; f) Foi encontrada alguma irregularidade, qual (encaminhar ato que identificou a irregularidade)?; g) Houve instauração de tomada de contas 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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especial?; h) Em caso positivo, qual a fase se encontra a TCE, quais as próximas etapas e qual a expectativa de conclusão?; i) Já tendo sido concluída, 
encaminhar cópia integral da TCE. 

VII –no caso de descumprimento do prazo acima mencionado, reitere(m)-se o(s) ofício(s). 
VIII – após, façam os autos conclusos. 
A cópia da presente portaria já valerá como Ofício1, devendo o destinatário fazer referência, em sua resposta, ao número do ofício 

gerado e mencionado no rodapé desta portaria. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
##ÚNICO: | PB - 1114| 

PORTARIA Nº 19, DE 19 DE MARÇO DE 2014  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,inciso II da Constituição Federal de 1988 e 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para 
tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos patrimônios nacional, público e social, cultural brasileiro e do 
meio ambiente (art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75 de 1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO a informação de possíveis irregularidades na forma de execução do São João 2013 na cidade de Patos, pois 
haveria utilização indevida de recursos federais. 

CONVERTO o presente procedimento em Inquérito Civil a fim de apurar maiores informações sobre os fatos relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II – autue-se o procedimento em Inquérito Civil; 
III – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
IV – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
V – dê-se caráter sigiloso ao presente procedimento; 
VI – após, façam os autos conclusos. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
##ÚNICO: | PB - 1121| 

PORTARIA Nº 20, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,inciso II da Constituição Federal de 1988 e 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para 
tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos patrimônios nacional, público e social, cultural brasileiro e do 
meio ambiente (art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75 de 1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO a representação de cidadão que informa que os professores do município de Patos estariam recebendo abaixo 
do piso nacional e que a prefeitura não estaria repassando o aumento do FUNDEB. 

CONVERTO o presente procedimento em Inquérito Civil a fim de apurar maiores informações sobre os fatos relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II – autue-se o procedimento em Inquérito Civil; 
III – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
IV – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
V – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias, bem 

como sua publicação no site da PRPB; 
VI – após, façam os autos conclusos. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
##ÚNICO: | PA - 1100| 

PORTARIA Nº 29, DE 10 DE MARÇO 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 

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 da Notícia de Fato nº 1.23.006.000039/2014-21, que tem por base o Relatório do DENASUS, 
Auditoria nº 12324, contatações nº 256712, 256706, 256725, 256728, 256729, 256733, 256734 e 256736, que dão conta da possível existência de má 
aplicação ou malversação de recursos públicos da saúde pelo Município de Paragominas/PA;  

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. Vincule-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Determino, ainda, as seguintes diligências: 
a) oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas, a fim de que preste, no prazo de VINTE DIAS, os esclarecimentos 

sobre a as constatações citadas (anexe-se cópia do relatório do DENASUS e desta Portaria); 
b) oficie-se ao DENASUS, REQUISITANDO, no prazo de VINTE dias, os documentos que embasaram as constatações indicadas, 

bem como para que diga se houve abertura de Tomada de Contas Especial.  
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; 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). 

  
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

##ÚNICO: | PA - 1095| 
PORTARIA Nº 30, DE 10 DE MARÇO DE 2014 

 
O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República signatário, no exercício das atribuições previstas no art. 129, 

III e V, da CR/88, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do CNMP, e: 
Considerando que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129,inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 75/93, é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
constitucionalmente; 

Considerando o relatório do DENASUS, acerca da Auditoria nº 12324, o qual dá conta da existência de uma série de 
irregularidades no fornecimento do serviço de saúde, assim como na estrutura para sua prestação, no Polo Base de Paragominas/PA: veículos 
(constatações 256704 e 256705); cadastro no CNES (constatação 256707); estrutura física do Polo Base (constatação 256708); equipe multidisciplinar 
inadequada e para a qual não é dada capacitação (constatações 256709 e 256710); falta de medicamentos (constatação 256711); 

Considerando que tais irregularidades apontam má prestação do serviço de responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena 
Guamá Tocantins – DSEI/GUATOC; 

Considerando que tais irregularidades apontadas no relatório são corroboradas pelas declarações das lideranças indígenas prestadas 
a esta Procuradora (documento PRM-PGN-PA-0592/2014);  

Instauro INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fim de apurar os fatos. Vinculo o feito à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal. 

Determino, ainda, as seguintes diligências: 
a) oficie-se ao Coordenador do DSEI GUATO, Sr. LEONE AZEVEDO GAMA DA ROCHA, por meio de AR com aviso de 

recebimento em mãos próprios, com as ressalvas do art. 10 da Lei n. 7.347/85 e do art. 8º, § 3º, da LC n. 75/93, a fim de que preste, no prazo de VINTE 
DIAS, os seguintes esclarecimentos:  

a.1. Diga sobre as constatações apontadas acima, de forma justificada; 
a.2) esclareça também sobre o fornecimento dos medicamentos à comunidade indígena, não apenas os chamados básicos, mas 

também o de média e alta complexidade; os chamados “receitados” - isso em relação ao três polos base, de Paragominas, de Santa Luziae de Garrafão 
do Norte; 

a.3) indique todos os profissionais de saúde previstos no quadro desse DSEI, em relação aos três polos base e indique também quais 
vagas estão preenchidas; 

a.4) apresente os documentos que entender próprios a demonstrar suas afirmações; 
anexem-se cópias desta portaria, do relatório do DENASUS e do termo de declarações das lideranças indígenas; 
b) oficie-se ao DENASUS, REQUISITANDO, no prazo de VINTE dias, os documentos que embasaram as constatações indicadas, 

bem como para que diga se houve abertura de Tomada de Contas Especial.  
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de 

cópia do presente ato, à 6ª CCR/MPF; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, §2º, I, da Res. 23/2007, 
do CNMP; AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município de Paragominas-PA (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do 
CNMP). 

 
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 
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##ÚNICO: | PA - 1098| 

PORTARIA Nº 31, DE 10 DE MARÇO 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 

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, consoantedispõe 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 da Notícia de Fato nº 1.23.006.000039/2014-21, que tem por base o Relatório do DENASUS, 
Auditoria nº 12324, contatações nº 256700, 256701, 256702 e 256703, que dão conta da ausência de previsão no Plano Municipal de Saúde de ações de 
saúde para a população indígena, assim como nos Programas Anuais de Saúde de 2011 e de 2012 e no Relatório Anual de Gestão de 2011, bem como 
da falta de comprovação de criação do Conselho Local de saúde Indígena no Polo Base de Paragominas/PA;  

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. Vincule-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Determino, ainda, as seguintes diligências: 
a) oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas, a fim de que preste, no prazo de VINTE DIAS, os esclarecimentos 

sobre a as constatações citadas (anexe-se cópia do relatório do DENASUS e desta Portaria); 
b) oficie-se ao DENASUS, REQUISITANDO, no prazo de VINTE dias, os documentos que embasaram as constatações indicadas, 

bem como para que diga se houve abertura de Tomada de Contas Especial.  
AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; 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). 

  
LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

##ÚNICO: | PA - 8375| 
PORTARIA Nº 53, DE 12 DE MARÇO DE 2014 

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

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 
preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 
o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerando o recebimento de representação de servidor público federal noticiando o aumento supostamente abusivo das 
mensalidades do plano de assistência médico-hospitalar CAPESAÚDE, além da imposição de regras que estariam causando prejuízos aos usuários; 

Considerando que se vislumbra possível afronta aos direitos de diversos consumidores que podem estar se sentindo prejudicados 
com as regras impostas pelo plano de saúde; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO-ICP, tendo como objeto averiguar o suposto aumento abusivo das mensalidades 
do plano de assistência médico-hospitalar CAPESAÚDE. 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e o Procedimento Preparatório que a acompanha como inquérito civil. 
Determino, ainda, que seja oficiado à CAPESAÚDE e à ANS, para que prestem informações, em 10 dias úteis, sobre os fatos 

noticiados; 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
##ÚNICO: | PB - 5376| 

PORTARIA Nº 95, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados 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 o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 
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Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.000.001100/2013-99/MPF/PR/PB em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em 
atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo 
especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Trata-se de Notícia de Fato instaurada com base em declarações 
prestadas pela Sra. Anne Suylan Leal Tomaz, relatando que prestou o concurso da ANVISA, realizado em 01/09/2013 pela empresa Cetro Concursos 
Públicos, e que ocorreram várias irregularidades durante a aplicação das provas objetivas. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):ANVISA e Cetro Concursos. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Anne Suylan Leal Tomaz. 
Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 
I) Registro e autuação da presente portaria; 
II) Comunicação à 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, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 
23/2007, e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
##ÚNICO: | PB - 5405| 

PORTARIA Nº 97, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados 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 o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.000.002147/2012-99/MPF/PR/PB em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo 
especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):O auto administrativo em epígrafe foi instaurado a partir da 
deflagração da Operação Policial nominada “Gasparzinho” encetada nos autos do Inquérito Policial n° 414/2009, tendo por objeto apurar indícios de 
ilegalidades quando da execução de despesas no município de PEDRAS DE FOGO/PB. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Em apuração. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal. 
Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 
I) Registro e autuação da presente portaria; 
II) Comunicação à 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, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 
23/2007, e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
##ÚNICO: | PB - 5492| 

PORTARIA Nº 101, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados 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 o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.000.000575/2013-68/MPF/PR/PB em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo 
especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Trata-se de instauração, nesta Procuradoria da República, do 
Procedimento Preparatório nº 1.24.000.000575/2013-68/MPF/PR/PB, a partir do levantamento realizado pela Controladoria-Geral da União de 
 

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

 



DMPF-e Nº 54/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 20 de março de 2014 Publicação: sexta-feira, 21 de março de 2014 56 
 
acúmulo indevido, de cargo público, por servidores públicos federais em diversos órgãos estaduais e municipais, especificamente de interesse da 
CONAB – Companhia Nacional de abastecimento. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Em apuração. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal. 
Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 
I) Registro e autuação da presente portaria; 
II) Comunicação à 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, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 
23/2007, e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
##ÚNICO: | PB - 5529| 

PORTARIA Nº 104, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados 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 o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.000.000798/2012-44/MPF/PR/PB em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo 
especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Alegação de irregularidades na execução dos convênios firmados 
com o FUNDEB pelo Município de Caiçara. Os autos foram instaurados a partir de remessa, pelo FNDE (f. 04), de cópia do Relatório de Ação de 
Controle 204919 da CGU, que auditou a execução de verbas do FUNDEB no município de Caiçara no exercício de 2007, na administração de Hugo 
Alves (2005/2008).  

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Hugo Alves, ex-prefeito do município de 
Caiçara/PB. 

AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: FNDE. 
Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 
I) Registro e autuação da presente portaria; 
II) Comunicação à 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, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 
23/2007, e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
##ÚNICO: | PB - 5543| 

PORTARIA Nº 105, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 
c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados 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 o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.000.001785/2012-92/MPF/PR/PB em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo 
especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de 
representação anônima que noticia dois fatos: (1) há servidores efetivos do IPFB que foram selecionados para lecionar no Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), principalmente os servidores que possuem Função Gratificada e, portanto, deveriam trabalhar no 
IFPB pela manhã e à tarde, mas estão dando aula no PRONATEC nestes horários, além de haver a seleção de pessoas que não possuem ensino 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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superior, o que contraria o edital do PRONATEC; (2) há acumulação de cargos públicos por servidores do IFPB nos campus Campina Grande, que 
também são professores na rede municipal de Santa Rita e Bayeux, em horários incompatíveis e fazendo-se substituir por outras pessoas nos trabalho 
municipal. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):IFPB. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Anônimo. 
Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 
I) Registro e autuação da presente portaria; 
II) Comunicação à 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, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 
23/2007, e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
##ÚNICO: | PB - 5826| 

PORTARIA Nº 112, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

REF.: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.24.000.000645/2013-88 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida pela Lei 
Complementar nº 75/93, art. 6º, VII, “b”, com fulcro no art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, bem como na Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal,nos termos do artigo 5º, inciso III, alíneas “b” e “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93, a defesa do patrimônio público e social e do meio ambiente; 

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

 CONSIDERANDO que, conforme previsão contida no art. 20, inciso IX, c/c 176 da Constituição Federal, são bens da União os 
recursos minerais, inclusive os do subsolo, competindo ao ente federativo autorizar ou conceder sua pesquisa e lavra; 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar notícia de que o Departamento Nacional de Produção Mineral, através de sua 
Superintendência na Paraíba, estaria concedendo autorizações de pesquisa de recursos minerais de forma irregular na região do município do 
Conde/PB; 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil – IC. 
Para tanto, DETERMINO: 
1.Registre-se e autue-se esta portaria; 
2. Expeça-se ofício ao DNPM, requisitando que esclareça: 
em que estágio se encontra a análise do requerimento de lavra formulado por FABIANO MEDEIROS MONTENEGRO, o qual, de 

acordo com o item 2 do Parecer nº 310/2013-SGTM-PB/JVBT, encontra-se pendente de análise no DNPM desde 07/07/2009; 
se o órgão realizou fiscalização a fim de averiguar se está ocorrendo extração de minério na área, uma vez que, de acordo com o 

citado parecer, o titular ainda não possui autorização do DNPM para lavra; 
se consta do referido requerimento de lavra licença do órgão ambiental competente (SUDEMA), conforme exigido pelo art. 16 da 

Lei 7.805/1989. 
4. Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
5.Publique-se. 
 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
##ÚNICO: | PB - 5860| 

PORTARIA Nº 113, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.24.000.001865/2012-48 
 

O Dr. João Bernardo da Silva, Procurador da República, lotado na PR/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Instaurar, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República, e arts. 6º, VII, “b”, e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

competente Inquérito Civil– IC, a fim de apurar irregularidades na execução do convênio nº 117/98 (343169), firmado entre o Município de Sapé/PB e 
o Fundo Nacional de Saúde, que teve por finalidade combater o mosquito Aedes Aegypit, tendo como vigência o período de 18/02/1998 a 31/12/2000. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Autue-se, conforme art. 5º da Resolução nº 87/2006; 
II. Proceda-se à comunicação imediata da instauração do presente ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada 
a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 

III. Alimente-se o banco de dados da Câmara, lavrando-se a contrafé nos autos; 
IV. Acautelem-se os autos por 06 (seis) meses ou até que nos seja enviado, pelo Tribunal de Contas da União, o resultado da 

Tomada de Contas Especial nº 032.491/2011-5, referente ao convênio citado, conforme informado à fl. 148.  
 

JOÃO BERNARDO DA SILVA 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | PB - 5865| 

PORTARIA Nº 114, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.24.000.001234/2013-18 
 

O Dr. João Bernardo da Silva, Procurador da República, lotado na PR/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Instaurar, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República, e arts. 6º, VII, “b”, e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

competente Inquérito Civil– IC, a fim de apurar irregularidades na execução do convênio nº 792/2009 (704326), firmado entre o Ministério do Turismo 
e o Município de Lucena/PB, cujo objeto foi o apoio à realização do evento denominado “Festa do Coco no Município de Lucena/PB”. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Autue-se, conforme art. 5º da Resolução nº 87/2006; 
II. Proceda-se à comunicação imediata da instauração do presente ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada 
a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 

III. Alimente-se o banco de dados da Câmara, lavrando-se a contrafé nos autos; 
IV. Expeça-se ofício ao Ministério do Turismo solicitando que nos remeta, caso concluída, cópia da Tomada de Contas Especial 

instaurada sob o nº 72031.013345/2010-57.  
 

JOÃO BERNARDO DA SILVA 
##ÚNICO: | PB - 5874| 

PORTARIA Nº 115, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

REF: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.24.000.001754/2012-31 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida pela Lei 
Complementar nº 75/93, art. 6º, VII, “b”, com fulcro no art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, bem como na Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, e 

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

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

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos contidos no procedimento preparatório em epígrafe, instaurado com base 
em cópia integral do Processo nº 0010708-69.2003.4.05.8200, encaminhada pelo juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para apuração 
da conduta do gestor municipal de Rio Tinto/PB, que teria descumprido ordem judicial prolatada no bojo dos referidos autos; 

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem caracterizar, em tese, a prática de ato de improbidade administrativa (art. 11 da 
Lei nº 8.429/92), 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil – IC. 
Para tanto, DETERMINO: 
1.Registre-se e autue-se esta portaria; 
2. Expeça-se ofício à prefeita de Rio Tinto à época dos fatos, MAGNA CELI FERNANDES GERBASI, solicitando que preste 

esclarecimentos sobre os motivos do descumprimento da sentença proferida no bojo do Processo nº 0010708-69.2003.4.05.8200, que determinou que o 
município de Rio Tinto “paralise a atividade do despejo de lixo na área indígena em referência ou em outra área indígena situada naquele Município, 
devendo o Réu providenciar projeto de recuperação ambiental da(s) respectiva(s) área(s), no prazo de 30 (trinta) dias contado do trânsito em julgado 
(artigo 11 da Lei nº 7.347, de 1985 - Lei da Ação Civil Pública)”. Remeta-se cópia da manifestação do MPF naqueles autos datada de 02/12/2011, que 
detalha o descumprimento da sentença por parte da investigada. 

4. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em observância ao art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; 
5.Publique-se. 
 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
##ÚNICO: | PB - 5832| 

DESPACHO Nº 672, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012 
 

REF. ICP nº. 1.24.000.001608/2009-19 
 

Trata-se de Inquérito Civil, instaurado de ofício, nesta PRDC, para acompanhar o processo de implantação do programa de proteção 
aos defensores de direitos humanos, bem como do PROVITA – Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, neste Estado (f. 02/05 e 75). 

Após questionamentos e oitivas de representantes de diversos órgãos públicos, acerca do interesse em levar a cabo a implantação 
dos referidos programas, neste Estado, constatamos que o interesse maior deveria partir do próprio executivo estadual, a partir de apresentação de 
proposta formal e oneração de parte mínima das despesas decorrentes. 

Posteriormente, o governo Estadual sinalizou interesse em implantar o referido programa. 
Não obstante, expedimos Recomendação (nº 32/2011, f. 50/51), ao Governador do Estado, no sentido de que tomasse a iniciativa de 

apresentar proposta formal à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com vistas a viabilizar a concretização desse projeto. 
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Diversas reiterações de pedido se sucederam a essa Recomendação, porém, ainda não se teve notícia da efetiva implantação ou 
sequer de qualquer iniciativa legislativa, nesse sentido. 

Em reunião nesta PRDC (f. 98/99), a Coordenadora-Geral do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas nos informou que a 
Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba foi escolhida para atuar como parceiro-interlocutor, com vistas a implantar o PROVITA, 
neste Estado. 

Últimas informações da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano dão conta de que o projeto inicial para instalação desse 
programa ainda está em fase de discussão (f. 114/115). 

Dessa forma, DETERMINO:  
a) a prorrogação do prazo para conclusão deste Inquérito Civil, por mais um ano, nos termos do art. 9º, caput, da Resolução n.º 

23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
b) que a Secretaria da PRDC expeça ofício à Coordenação-Geral do PROVITA, solicitando manifestação desse Órgão, em face das 

informações prestadas pelo Estado da Paraíba (f. 114/115). 
Comunicações necessárias. 
 

WERTON MAGALHÃES COSTA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | PR - 3029| 
PORTARIA Nº 9, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, III, da Constituição Federal, nos arts. 6º, VII, 7º, I e 39,da LC 

nº 75/93 e no art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, bem como considerando o disposto nas Resoluções nºs 87/06/CSMPF e 23/07/CNMP, determina a 
conversão da presente Notícia de Fato MPF de nº 1.25.002.001096/2013-10 em  

INQUÉRITO CIVIL 
para 'Apurar o cumprimento do Plano Básico Ambiental – PBA e possíveis irregularidades envolvendo a instalação da denominada 

Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, localizada em áreas que abrangem os municípios de Capanema, Capitão Leônidas Marques, Planalto, Realeza e 
Nova Prata, além da unidade de conservação ambiental denominada Parque Nacional do Iguaçu.' 

Desde logo, providencie-se: 
1) juntada aos autos de matéria jornalística noticiando o inconformismo dos atingidos pela Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu; 
2) formação de apenso aos autos, contendo a íntegra do Plano Básico Ambiental Consolidado (PBA) relativo à UHe Baixo Iguaçu, 

extraída do sítio eletrônico do empreendimento; 
3) expedição de ofício ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), requisitando o envio de cópia de todos os documentos referentes ao 

licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, em especial, mas não exclusivamente, sobre a forma como vem sendo conduzido, pelo 
empreendedor, o remanejamento e monitoramento da população atingida; 

4) expedição de ofício à empresa responsável pela construção do empreendimento, a Geração Céu Azul S.A. (Grupo Neoenergia), 
requisitando:  

4.1) como foi feita a identificação dos grupos familiares atingidos pela Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, isto é, se houve e como 
foi feito o cadastramento dos atingidos? 

4.2) quais medidas já foram implementadas no âmbito do Programa de Remanejamento e Monitoramento da População Atingida, 
constante do item 4.23 do Projeto Básico Ambiental (PBA)? 

4.3) quais medidas já foram implementadas no âmbito do Programa de Apoio aos Municípios e às Comunidades Locais, constante 
do item 4.24 do Projeto Básico Ambiental (PBA)? 

4.4) quais medidas já foram implementadas no âmbito do Programa de Saúde, constante do item 4.25 do Projeto Básico Ambiental 
(PBA)? 

4.5) quais medidas já foram implementadas no âmbito do Programa de Seleção e Treinamento de Mão de Obra Local, constante do 
item 4.26 do Projeto Básico Ambiental (PBA)? 

4.6) quais medidas já foram implementadas no âmbito do Programa de Relocação da Infraestrutura, constante do item 4.27 do 
Projeto Básico Ambiental (PBA)? 

4.7) quais medidas já foram implementadas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Turístico, Lazer e Recreação, constante do 
item 4.28 do Projeto Básico Ambiental (PBA)? 

Proceda-se ao registro e autuação da presente. Comunique-se, por meio eletrônico, para fins de publicação oficial desta Portaria, 
nos termos do art. 7º, da Resolução 23/07/CNMP.  

 
GABRIEL SILVEIRA DE QUEIRÓS CAMPOS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | PE - 1632| 

PORTARIA Nº 64, DE 14 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e no art. 6º da Lei Complementar nº 
75/93. 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
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c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de cento e oitenta dias sem que até o presente momento existam elementos 

suficientes para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 4º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f) considerando as disposições da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002173/2013-23, em Inquérito Civil a fim de “Apurar 

representação formulada por Maria Salete Ribeiro Sandes, líder comunitária da Associação Mãe Rainha, residente na Rua B, nº 013, COHAB I, 
Garanhuns/PE, noticiando que foi submetida a tratamento desumano por parte de dois médicos peritos do Instituto Nacional de Seguridade Social - 
INSS, Drs. José Barros e Daniele, quando estes a visitaram em sua residência, no dia 02 de julho de 2013, às 19:00h, com a finalidade de periciá-la. A 
representante noticia que o Dr. José Barros passou um prego em seus pés, bem como apertou as partes do seu corpo que foram operadas, causando-lhe 
dores e constrangimentos.”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Auto Administrativo em questão. 
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos nos 

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

ANTÔNIO NILO RAYOL LÔBO SEGUNDO 
##ÚNICO: | PE - 1633| 

PORTARIA Nº 65, DE 14 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e no art. 6º da Lei Complementar nº 
75/93. 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de cento e oitenta dias sem que até o presente momento existam elementos 

suficientes para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 4º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f) considerando as disposições da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.22.006.000280/2013-14, em Inquérito Civil a fim de “Apurar notícia de 

excesso de peso em transporte de carga sob responsabilidade de Márcio Ed Ek da Silva Feitosa, condutor do veículo tipo ônibus de propriedade da 
empresa Centro Social José Crispiniano, localizada em Águas Belas/PE.”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Auto Administrativo em questão. 
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos nos 

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

ANTÔNIO NILO RAYOL LÔBO SEGUNDO 
##ÚNICO: | PE - 1635| 

PORTARIA Nº 66, DE 14 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e no art. 6º da Lei Complementar nº 
75/93. 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de cento e oitenta dias sem que até o presente momento existam elementos 

suficientes para a adoção das providências elencadas no art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando o comando do art. 4º, § 4º, da Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 
f) considerando as disposições da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.26.003.000015/2013-17, em Inquérito Civil a fim de “Apurar supostas 

irregularidades na execução do Convênio nº 662/2009 (SIAFI nº 704057), celebrado entre o Município de Tuparetama e o Ministério do Turismo, cujo 
objeto era a realização do evento intitulado - Revivendo o São João 2009 em Tuparetama.”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Auto Administrativo em questão. 
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos nos 

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

MARIA MARÍLIA OLIVEIRA CALADO DE MOURA 
##ÚNICO: | PE - 13341| 

PORTARIA Nº 67, DE 11 DE MARÇO DE 2014 
 

EMENTA: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REPASSE DE VERBAS 
PÚBLICAS. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS.CONVERSÃO EM 
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INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 5ª CCR. Procedimento Preparatório nº 
1.05.000.000406/2013-83 
 

O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República in fine firmada, 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 Procedimento Preparatório visa apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Barreiros/PE, durante a gestão do ex-prefeito Antônio Vicente de Souza Albuquerque, consistentes na ausência de recolhimento de parte das 
contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral de Previdência Social, referentes ao exercício financeiro de 2010, na importância de de R$ 
1.4495.372,46, em relação à parte dos segurados, e no montante de R$ 3.551.115,57, no tocante à parte patronal;  

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, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de outros 
direitos e interesses sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 
patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 
investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter o procedimento preparatório nº 1.05.000.000406/2013-83 em Inquérito Civil Público, determinando:  
1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil: “Apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Prefeitura Municipal de Barreiros/PE, durante a gestão do ex-prefeito 
Antônio Vicente de Souza Albuquerque, consistentes na ausência de recolhimento de parte das contribuições previdenciárias devidas ao Regime Geral 
de Previdência Social, referentes ao exercício financeiro de 2010, na importância de de R$ 1.4495.372,46, em relação à parte dos segurados, e no 
montante de R$ 3.551.115,57, no tocante à parte patronal.”;  

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Luciana Leal Pedrosa, matrícula 25170, ocupante do cargo de 
técnico administrativo nesta PRPE, nos termos do art. 4O da Resolução no 23/2007 – CNPM e art. 5oda Resolução no87/2006 do CSMPF, para 
funcionar como Secretário;  

3) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores; 

4) Comunique-se à 5ª CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 do 
CSMPF, solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, 
Resolução no 87 – CSMPF). 

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. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 
##ÚNICO: | PE - 13261| 

PORTARIA Nº 86, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

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

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

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

Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório nº 1.26.000.001284/2013-12 em inquérito civil, determinando: 
a) registro e autuação da presente portaria juntamente com o preparatório em epígrafe, mantida a numeração original, assinalando 

como objeto do Inquérito Civil: “Apurar notícia de irregularidade no âmbito do Município de Araçoiaba, no tocante ao convênio celebrado com a 
Caixa Econômica Federal para a construção de casas populares do Programa do Governo Federal "Adeus Casa de Taipa". Ref.: PA nº 
1.05.000.001540/2011-30.”; 

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

Nesse passo, analisando-se os autos em epígrafe contata-se que não foi encaminhada resposta ao Ofício nº 7162/2013-
PRPE/GAB/3OTC. Isto posto, determino que reitere-se ofício à Prefeitura Municipal de Araçoiaba para que preste informações sobre o aludido 
programa, devendo enviar todos os documentos relacionados, como licitação, relatórios de vistoria, notas fiscais, empenhos e pagamentos, fixando o 
prazo de 20 (visnte) dias para resposta. 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão Cível 
da PRPE (DICIV) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria 
de gabinete realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

 
VICTOR CARVALHO VEGGI 
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##ÚNICO: | PE - 13253| 

PORTARIA Nº 90, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República signatária, 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 e de 
outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

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

Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório nº 1.26.000.002466/2013-19 em inquérito civil, determinando: 
a) registro e autuação da presente portaria juntamente com o procedimento preparatório em epígrafe, mantida a numeração original, 

assinalando como objeto do Inquérito Civil apurar a prestação de contas de verbas do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE, bem como o 
funcionamento do conselho municipal na execução do referido programa por parte da Prefeitura de Chã Grande/PE, no tocante ao: a) bom 
funcionamento do Conselho Municipal; b) boas condições de segurança dos veículos utilizados para o transporte (autorização/laudo de segurança); c) 
Informação da relação das placas dos referidos veículo e dos motoristas responsáveis com a respectivas cópias do CNH.  

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

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão Cível 
(DICIV) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria de gabinete 
realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano, a contar da data de vencimento para conclusão do presente inquérito civil. Após, voltem-me 
conclusos, ante a necessidade de analisar a prestação de contas presente nos autos. 

 
MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

##ÚNICO: | PE - 13378| 
PORTARIA Nº 91, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, da 

Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e 

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

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

Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório nº 1.26.000.002499/2012-70 em inquérito civil, determinando: 
a) registro e autuação da presente portaria juntamente com a notícia de fato em epígrafe, mantida a numeração original, assinalando 

como objeto do Inquérito Civil: “Apurar notícia de suposto crime ambiental, consistente na construção de muro em área de preservação permanente, 
praticado pelo responsável legal da pessoa jurídica Plácido Equipamentos para Bares e Restaurantes Ltda. (CNPJ nº 05.068.271/0001-00), conforme AI 
nº 01413/2011.”  

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

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Divisão Cível 
da PRPE (DICIV) anotar na capa dos autos o prazo para conclusão do apuratório, com a indicação da data do seu encerramento, para que a secretaria 
de gabinete realize o acompanhamento do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil. 

 
VICTOR CARVALHO VEGGI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | RJ - 18124| 

PORTARIA Nº 259, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

 Considerando que o Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAÚJO, lotado na PRM/São Pedro da Aldeia, solicitou 
interrupção de suas férias no dia 19/03/2014 (anteriormente marcadas de 18 a 20/03/2014 - dias remanescentes), conforme Portaria PR/RJ/Nº 141/2014 
(publicada no DMPF-e Nº 35 - Extrajudicial de 20/02/2014, Página 20), em razão da necessidade de peticionar urgentemente sobre decisão nos autos 
da Cautelar inominada 2014.51.08.000514-4, que altera em parte sentença proferida nos autos da ação civil pública 2012.51.08.000768-5, e que dada a 
natureza da questão deseja peticionar pessoalmente, 
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RESOLVE: interromper as férias do Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAÚJO no dia 19/03/2014, mantendo-se o 
período restante que se estende até o dia 20/03/2014. 

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

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
##ÚNICO: | RJ - 18126| 

PORTARIA Nº 261, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

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

Considerando que os dias não contemplados nesta Portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, 
conforme portarias em vigor; 

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

RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o Procurador da República JOSÉ MARIA DE CASTRO PANOEIRO para realizar as audiências junto à 9ª Vara 

Federal Criminal no dia 21/03/2014. 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do Procurador 

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

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

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
##ÚNICO: | RJ - 18127| 

PORTARIA Nº 262, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

Considerando que o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO, lotado na PRM/São Pedro da Aldeia, 
solicitou suspensão de suas férias, anteriormente marcadas para o período de 22 a 28/04/2014 (Portaria PR/RJ/Nº 197/2014, publicada no DMPF-e Nº 
46 - Extrajudicial de 11/03/2014, Página 78), no período de 23 a 25/04/2014 para participar do Seminário Internacional sobre a Convenção 169 da OIT 
- organizado pela 6ª CCR, 

Considerando que o referido Procurador também solicitou a remarcação desses 03 (três) dias para fruição no período de 29/04 a 
01/05/2014, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Alterar parcialmente a Portaria PR/RJ/Nº 197/2014 para suspender as férias do Procurador da República PAULO 

HENRIQUE FERREIRA BRITO no período de 23 a 25/04/2014. 
Art. 2º. Excluir o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO da distribuição de feitos urgentes e audiências 

no período de 23 a 25/04/2014, observando-se a devida compensação. 
Parágrafo único. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
Art. 4º. Excluir o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO da distribuição dos feitos urgentes e 

audiências no período de 29/04 a 01/05/2014. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
##ÚNICO: | RJ - 18128| 

PORTARIA Nº 263, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

Considerando que o Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA solicitou a suspensão da distribuição 
dos feitos urgentes e audiências, nos dias 24 e 25/03/2014, para participar do encontro da 2ª CCR/PGR, a ser realizado em Foz do Iguaçu, 

RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir o Procurador da República FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA da distribuição dos feitos urgentes e 

audiências nos dias 24 e 25/03/2014, observando-se a devida compensação. 
Art. 2º. Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 462/2013. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
##ÚNICO: | RJ - 18129| 

PORTARIA Nº 264, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, 
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Considerando que o Procurador da República LAURO COELHO JUNIOR solicitou fruição de férias para o período de 09 a 
18/04/2014 (10 dias), 

RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir o Procurador da República LAURO COELHO JUNIOR, no período de 09 a 18/04/2014, de todos os feitos e 

audiências que lhe são vinculados. 
Parágrafo Único. Suspender a distribuição de todos os feitos nos 2 (dois) dias úteis que antecedem ao período de férias, conforme 

norma em vigor. 
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
##ÚNICO: | RJ - 1051| 

PORTARIA Nº 10, DE 20 DE MARÇO DE 2014 
 

AEROPORTO DE MACAÉ – ACESSIBILIDADE – RESOLUÇÃO Nº 09/2007 
DA ANAC - PNAE - PFDC. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 
de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todas estabelecidas no artigo 127 da 
Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 
interesses difusos e coletivos, prevista no inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando os termos da Resolução nº 09/2007 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre os 
procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidades de assistência especial ao transporte aéreo; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público, que terá como objeto apurar e 
verificar o cumprimento pelo operador do aeroporto de Macaé/RJ da Resolução nº 280/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil; 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal. 

Após, com cópia da presente portaria e da Resolução, expeça-se ofício ao administrador do Aeroporto de Macaé/RJ requisitando, 
no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao previsto na Resolução nº 280/2013 da ANAC: 

i. o encaminhamento das informações prestadas pelos operadores aéreos desde julho de 2013, nos termos do artigo 21; 
ii. informações sobre os procedimentos e prazos estabelecidos conforme determinado pelo §1º do artigo 21; 
iii. esclarecimentos sobre a disponibilização ao público de informações acerca dos meios de embarque e desembarque de PNAE, 

conforme §1º do artigo 21; 
iv. informações circunstanciadas sobre os programas de capacitação para atendimento ao PNAE realizados nos termos do artigo 35, 

encaminhando a respectiva documentação comprobatória; 
 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 
##ÚNICO: | RJ - 1521| 

PORTARIA Nº 24, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República infra‑assinada, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II e 
III, e 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO a remessa a esta Procuradoria do Auto de Infração nº 030288-A, lavrado pelo ICMBio em desfavor de Marina 
dos Reis Participações e Empreendimentos Ltda, em razão de dano causado à Estação Ecológica de Tamoios e seu entorno marinho, ESEC Tamoios, 
pela manutenção de dois atracadouros, cinco ilhas de atracação, com 33 estações ao todo; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio 
ambiente, e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, 
especialmente instaurar o inquérito civil e propor a ação civil pública;  

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 
instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – Área 
Temática: 4ª CCR, para “Apuração de danos ambientais causados por Marina dos Reis Participações e Empreendimentos Ltda. ao manter dois 
atracadouros e cinco linhas de atracação no entorno marinho da Estação Ecológica de Tamoios – ESEC Tamoios, Angra dos Reis/RJ.” 

Ressalte-se que já tramitou nesta Procuradoria o Procedimento Administrativo nº 1.30.014.000016/2008-34, arquivado em 2011, 
que acompanhou a expedição da Licença Ambiental para a empresa Marina dos Reis Participações e Empreendimentos Ltda para a construção de 40 
residências unifamiliares e apoio náutico. Verifica-se que não se trata do mesmo objeto, uma vez que, neste momento, a possível infração se restringe 
aos atracadouros, situados no interior de área de interesse federal, sendo este objeto menos amplo que o anterior. 

  
Assim, determino a expedição de Ofício ao INEA para que informe se existe licença ambiental em vigor para Marina dos Reis 

Participações e Empreendimentos Ltda. que englobe o funcionamento de atracadouros. Em caso positivo, enviar cópia. Fixo o prazo de 30 dias. 
DETERMINO ainda a expedição de Ofício à APA Tamoios para que informe os dados mais recentes a respeito do empreendimento 

de responsabilidade de Marina dos Reis Participações e Empreendimentos Ltda, com cópia da Informação/ESEC Tamoios nº 12/2012. Fixo o prazo de 
30 dias. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
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Considerando o previsto no ofício Circular 5003/2012-4a CCR, não há necessidade de comunicação à 4ª CCR da instauração do 
presente Inquérito Civil Público, bastando os registros necessários no sistema Único.  

 
JOANA BARREIRO BATISTA 

##ÚNICO: | RJ - 4688| 
PORTARIA Nº 33, DE 18 DE MARÇO DE 2014 

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

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal enº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possível cobrança por internações e procedimentos não realizados por parte da 
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA (CNES 2281570) nos anos de 2011 a 2013, RESOLVE: 

Instaurar inquérito civil com a seguinte ementa: “PATRIMÔNIO PÚBLICO – apurar possível cobrança por internações e 
procedimentos não realizados por parte da CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA (CNES 2281570) nos anos de 2011 a 
2013”. 

Para tanto, determino, por ora, sejam realizadas as seguintes diligências: 
Acautelem-se os autos por 45 dias. Após, oficie-se , requisitando ao Auditor-Chefe da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro que encaminhe cópia do Relatório Final de Auditoria nº 218, realizado na Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição Ltda. (CNES 2281570), 
e caso ainda não tenha sido finalizado, a data prevista para tanto. 

seja arquivada cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações pertinentes 
no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 

seja realizado efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

a solicitação de publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Cumpra-se. 
 

RODRIGO DA COSTA LINES 
##ÚNICO: | RJ - 4691| 

PORTARIA Nº 34, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal enº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de possível ausência de prestação de contas do Convênio 3409/2004, firmado entre o 
Ministério da Saúde e a Associação de Caridade Hospital de São João de Meriti , RESOLVE: 

Instaurar inquérito civil com a seguinte ementa: “PATRIMÔNIO PÚBLICO – Apurar possível ausência de prestação de contas do 
Convênio 3409/2004, firmado entre o Ministério da Saúde e a Associação de Caridade Hospital de São João de Meriti”. 

Para tanto, determino, por ora, sejam realizadas as seguintes diligências: 
seja arquivada cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações pertinentes 

no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 
seja realizado efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 
a solicitação de publicação, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Cumpra-se. 
 

RODRIGO DA COSTA LINES 
##ÚNICO: | RJ - 1242| 

PORTARIA Nº 84, DE 10 DE OUTUBRO DE 2013 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000304/2013-65 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: Representação contra o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Reclamação sobre negação imotivada de 

abertura de conta-corrente. Não obtenção do cartão empresarial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dificuldades para 
empréstimos no varejo. Prejuízos diretos e indiretos a diversas empresas e empreendedores 
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POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELO FATOINVESTIGADO: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Ministério Público Federal  
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia Procuradoria Federal 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, § 2, 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. 
 

WANDERLEY SANAN DANTAS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | RO - 5754| 
PORTARIA Nº 31, DE 19 DE MARÇO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA – PR/RO, designado pela 

Portaria PGR nº 696, de 30 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 190, Seção 2, de 1º de outubro de 2013, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Regimento Interno do MPF, em conformidade com a Resolução nº 104/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e 
consideradas as deliberações adotadas nas reuniões dos procuradores da República lotados na PR/RO, ocorridas nos meses de dezembro de 2013 e em 
janeiro de 2014, RESOLVE: 

 Art. 1º A repartição de atribuições entre os procuradores da República na Procuradoria da República no Estado de Rondônia 
(PR/RO) e nas demais unidades a ela vinculadas rege-se pelos seguintes princípios: 

 I – definição do membro por livre distribuição de processos, a fim de garantir o princípio do procurador natural, ressalvadas as 
designações efetuadas pelo Procurador-Geral da República, pelas Câmaras de Coordenação e Revisão ou pelo procurador-chefe; 

 II – todas as representações e todos os procedimentos instaurados de ofício serão aleatoriamente distribuídos, salvo na hipótese de 
exclusividade de tema ou matéria por um único procurador; 

 III – o membro do Ministério Público Federal (MPF) somente poderá instaurar procedimentos relativos a matérias concernentes a 
sua área de atuação, os quais obrigatoriamente deverão ser submetidos à livre distribuição, respeitadas as hipóteses de prevenção, nos termos da 
legislação processual vigente. Em se tratando de matéria diversa, o membro do Ministério Público Federal deverá encaminhar a representação ao 
procurador-chefe, que determinará sua livre distribuição, respeitada a atração da atribuição em casos de prevenção, dependência, conexão e 
continência, sem prejuízo do disposto no artigo 8º. 

IV – predefinição de critérios de substituição nos casos de afastamentos, suspeição e impedimentos; 
 V – planejamento do desempenho das atribuições com identificação de temas prioritários; 
 VI – manutenção atualizada de todos os sistemas oficiais do MPF atualmente utilizados pela PR-RO e os que vierem a sucedê-los. 
Parágrafo único. A Coordenadoria Jurídica comunicará ao Procurador-Chefe os atos de distribuição ou movimentação processual 

praticados em desacordo com esta portaria ou com a legislação regente, no cumprimento de despachos exarados por membros da Procuradoria da 
República em Rondônia. 

Art. 2º Os ofícios no âmbito da Procuradoria da República no Estado de Rondônia (PR-RO) compõem o Núcleo de Tutela Coletiva 
(NTC) e/ou o Núcleo de Combate à Corrupção (NCC). 

§ 1º O NCC é composto por 5 (cinco) ofícios, titularizados pelos procuradores da República abaixo mencionados: 
I – 2º Ofício, titularizado pelo procurador da República Fernando Antônio Alves de Oliveira Junior; 
II – 3º Ofício, titularizado pelo procurador da República Filipe Albernaz Pires; 
III – 4º Ofício, titularizado pelo procurador da República Reginaldo Pereira da Trindade; 
IV – 5º Ofício, titularizado pelo procurador da República Daniel de Jesus Sousa Santos; 
V – 7º Ofício, titularizado pelo procurador da República Wesley Miranda Alves. 
§ 2º O NTC é composto por 4 (quatro) ofícios, titularizados pelos procuradores da República abaixo mencionados: 
I – 1º Ofício, titularizado pelo procurador da República Raphael Luís Pereira Bevilaqua; 
II – 3º Ofício, titularizado pelo procurador da República Filipe Albernaz Pires; 
III – 4º Ofício, titularizado pelo procurador da República Reginaldo Pereira da Trindade; 
IV – 6º Ofício, titularizado pelo procurador da República Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha. 
§ 3º Os 3º e 4º ofícios são mistos e integram o NCC e o NTC. 
Art. 3º Ao NTC cabe desempenhar, na forma disciplinada nesta Portaria, as atribuições afetas às 1ª, 3ª, 4ª e 6ª Câmaras de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (CCRs) e à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC). 
Parágrafo único. Os ofícios do NTC são organizados conforme as seguintes regras e escalas de distribuição: 
I – 1° OFÍCIO: 
a) Atribuições da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) em questões que envolvam danos com abrangência 

estadual, ou danos de ordem municipal ou regional nos municípios que integram a Seção Judiciária de Rondônia; 
b) Atribuição em matéria afeta à 1ª CCR, incluindo as respectivas audiências; 
c) Atribuição da PR-RO perante os órgãos do Juizado Especial Federal Cível, incluindo as respectivas audiências; 
d) Matéria fundiária, nos casos em que há conflito social. 
e) Representação na Comissão Especial instituída pelo Governo Brasileiro, por determinação da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, para acompanhar a política penitenciária no Estado de Rondônia; 
f) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares dos 3º, 4º e 5º ofícios. 
II – 3º OFÍCIO: 
a) Atribuição de tutela coletiva relacionada à defesa dos diretos dos Povos Indígenas e das demais populações tradicionais e 

minoritárias (6ª CCR), no âmbito da Seção Judiciária de Rondônia. 
III – 4º OFÍCIO: 
a) Atribuição em questões que envolvam a etnia Cinta Larga, em articulação com o titular da Procuradoria da República no 

Município de Vilhena (atualmente instalada em Ji-Paraná). 
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IV – 6º OFÍCIO: 
a) Matéria ambiental (4ª CCR), incluindo as respectivas audiências; 
b) Defesa da concorrência, da ordem econômica e dos consumidores (3ª CCR), incluindo as respectivas audiências; 
c) Participação nas audiências da 5º Vara Federal, incluindo as relacionadas com matéria criminal;  
d) Atuação na condição de “custos legis” nos processos cíveis afetos à atribuição da PR/RO. 
Art. 4º Ao NCC cabe desempenhar, na forma disciplinada nesta Portaria, as atribuições afetas às 2ª e 5ª CCRs. 
§ 1º - Os ofícios do NCC são organizados conforme as seguintes regras e escalas de distribuição: 
I – 2º OFÍCIO: 
a) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, 

incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª 
CCRs); 

b) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, 
incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária federal (2ª CCR); 
d) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza cível vinculados à 5ª CCR; 
e) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de ilícito) que tenham por objeto 

quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
f) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de crime) que não se enquadram na 

categoria anterior (2ª CCR); 
g) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do patrimônio público e social que não se 

enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 
h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) dos documentos, 

notícias de fato ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 
i) Atuação na condição de “custos legis” em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) dos processos criminais afetos à atribuição 

da PR/RO (ação penal privada etc.); 
j) participação em 27% (vinte e sete por cento) das audiências correspondentes a processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o 

disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV, alínea “c”. 
II – 3º OFÍCIO: 
 a) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os 

do Juizado Especial Federal Criminal, que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
b) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os 

do Juizado Especial Federal Criminal, que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 
c) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária federal (2ª CCR); 
d) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza cível vinculados à 5ª CCR; 
e) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de ilícito) que tenham por objeto quaisquer dos 

crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
f) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de crime) que não se enquadram na categoria 

anterior (2ª CCR); 
g) 13,5% (treze vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do patrimônio público e social que não se 

enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 
h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 13,5% (treze vírgula cinco por cento) dos documentos, 

notícias de fato ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 
i) Atuação na condição de “custos legis” em 13,5% (treze vírgula cinco por cento) dos processos criminais afetos à atribuição da 

PR/RO (ação penal privada etc.); 
j) participação em 19% (dezenove por cento) das audiências correspondentes a processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o 

disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV, alínea “c”; 
k) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares dos 4º e 5º ofícios e com o PRDC. 
IV – 4º OFÍCIO: 
a) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, 

incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª 
CCRs); 

b) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, 
incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária federal (2ª CCR); 
d) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza cível vinculados à 5ª CCR; 
e) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de ilícito) que tenham por objeto 

quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
f) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de crime) que não se enquadram na 

categoria anterior (2ª CCR); 
g) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do patrimônio público e social que não se 

enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 
h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) dos documentos, 

notícias de fato ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 
i) Atuação na condição de “custos legis” em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) dos processos criminais afetos à atribuição 

da PR/RO (ação penal privada etc.); 
j) participação em 27% (vinte e sete por cento) das audiências correspondentes a processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o 

disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV, alínea “c”; 
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k) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares dos 3º e 5º ofícios e com o PRDC. 
V –5º OFÍCIO: 
a) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, 

incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª 
CCRs); 

b) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, 
incluídos os do Juizado Especial Federal Criminal, que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 

c) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das execuções penais da penitenciária federal (2ª CCR); 
d) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) da distribuição dos processos de natureza cível vinculados à 5ª CCR; 
e) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de ilícito) que tenham por objeto 

quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
f) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de crime) que não se enquadram na 

categoria anterior (2ª CCR); 
g) 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do patrimônio público e social que não se 

enquadram nas categorias anteriores (5ª CCR); 
h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) dos documentos, 

notícias de fato ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 
i) Atuação na condição de “custos legis” em 23,5% (vinte e três vírgula cinco por cento) dos processos criminais afetos à atribuição 

da PR/RO (ação penal privada etc.); 
j) participação em 27% (vinte e sete por cento) das audiências correspondentes a processos vinculados às 2ª e 5ª CCRs, ressalvado o 

disposto no artigo 3º, parágrafo único, inciso IV, alínea “c”.; 
k) Inspeção na Penitenciária Federal de Porto Velho, em articulação com os titulares dos 3º e 4º ofícios e com o PRDC. 
VI – 7º OFÍCIO: Com atribuição em matéria criminal, responsável por: 
a) 16% (dezesseis por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado 

Especial Federal Criminal, que tenham por objeto quaisquer dos crimes listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
b) 16% (dezesseis por cento) da distribuição dos processos de natureza criminal e dos inquéritos policiais, incluídos os do Juizado 

Especial Federal Criminal, que não se enquadram na categoria anterior (2ª CCR); 
c) 16% (dezesseis por cento) das execuções penais da penitenciária federal (2ª CCR); 
d) 16% (dezesseis por cento) da distribuição dos processos de natureza cível vinculados à 5ª CCR; 
e) 16% (dezesseis por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de ilícito) que tenham por objeto quaisquer dos crimes 

listados no § 4º deste artigo (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs); 
f) 16% (dezesseis por cento) das notícias de fato (comunicações iniciais de crime) que não se enquadram na categoria anterior (2ª 

CCR); 
g) 16% (dezesseis por cento) das notícias de fato relacionadas à defesa do patrimônio público e social que não se enquadram nas 

categorias anteriores (5ª CCR); 
h) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 16% (dezesseis por cento) dos documentos, notícias de fato 

ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 
i) Atuação na condição de “custos legis” em 16% (dezesseis por cento) dos processos criminais afetos à atribuição da PR/RO (ação 

penal privada etc.); 
j) participação em audiências nos casos em que mais da metade dos membros do NCC estiverem, justificadamente, ausentes. 
§ 2º As comunicações iniciais de ilícitos, de natureza cível ou criminal, serão distribuídas aos ofícios do NCC após serem autuadas 

e registradas como notícias de fato, salvo se já houver procedimento extrajudicial ou inquérito policial instaurado para apurar os mesmos fatos. Nesse 
caso, o expediente será encaminhado ao procurador titular do correspondente feito. 

§ 3º A redução da movimentação processual ordinária cometida ao 7º Ofício fica condicionada à permanência de seu titular no 
cargo de procurador-chefe desta Procuradoria da República. 

§ 4º O PRDC e os titulares do 3º, 4º e 5º ofícios poderão exercer, individual ou conjuntamente, as atribuições referentes à Inspeção 
na Penitenciária Federal de Porto Velho. 

§ 5º Para fins de distribuição, serão sempre de natureza mista (ilícitos híbridos – 2ª e 5ª CCRs) os seguintes crimes, inclusive os 
seus similares previstos em leis diversas: 

a) arts. 312 e 313 do Código Penal – CP (peculato); 
b) art. 313-A e 313-B do CP (alteração de sistemas de informações); 
c) art. 314 do CP (extravio de documento); 
d) art. 315 do CP (emprego irregular de verbas públicas); 
e) art. 316 do CP (concussão e excesso de exação); 
f) art. 317 do CP (corrupção passiva); 
g) art. 318 do CP (facilitação de contrabando); 
h) art. 319 do CP (prevaricação); 
i) art. 320 do CP (condescendência criminosa); 
j) art. 321 do CP (advocacia administrativa); 
k) art. 325 do CP (violação de sigilo funcional); 
l) art. 326 do CP (violação do sigilo de proposta de concorrência); 
m) art. 328 do CP (usurpação de função pública); 
n) art. 332 do CP (tráfico de influência); 
o) art. 333 do CP (corrupção ativa); 
p) art. 335 do CP (fraude de concorrência); 
q) arts. 337-A e 337-B do CP (contra a administração pública estrangeira); 
r) art. 357 do CP (exploração de prestígio); 
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s) arts. 359-A a 359-H do CP (contra as finanças públicas); 
t) arts. 89 a 98 da Lei 8.666/93 (licitações); 
u) os crimes previstos no artigo 1º do Decreto-lei nº 201/1967 (crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais); 
v) arts. 66 e 67 da Lei 9.605/98 (crimes funcionais contra a Administração Ambiental); 
w) art. 3º da Lei 8.137/90 (crime funcional contra a administração fazendária); 
x) os crimes previstos na Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade); 
y) os crimes praticados por agentes públicos (art. 327 do Código Penal), no exercício de suas atribuições ou em razão delas, ou 

ainda, a pretexto de exercê-las; 
z) os crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998) que tiverem como antecedente os delitos acima listados. 
 § 6º Se o membro do NCC discordar da classificação processual conferida pela Coordenadoria Jurídica para fins de distribuição, 

poderá determinar a reclassificação e redistribuição do feito. Eventuais divergências entre os procuradores da República serão resolvidos por 
deliberação majoritária dos membros do núcleo. 

§ 7º Os casos de grande complexidade, assim reconhecidos por simples deliberação dos membros do NCC, terão escala própria e 
especial de distribuição entre os correspondentes ofícios, de modo a assegurar a equidade na distribuição de trabalho, devendo a Coordenação Jurídica 
do NCC administrar essa escala especial de distribuição, mantendo-a permanentemente atualizada. Enquanto não for desenvolvida ferramenta 
específica, essa escala poderá ser feita de forma manual. 

§ 8ª Quando a grande complexidade de um caso surgir e for reconhecida por decisão dos membros do NCC, após o feito ter sido 
previamente distribuído de acordo com as regras ordinárias, fica facultado ao procurador da República titular do expediente requerer sua manutenção 
no ofício, caso em que o feito será computado em seu favor na escala especial de distribuição; 

§ 9º Os casos de grande complexidade serão distribuídos aleatoriamente aos ofícios do NCC, na seguinte proporção: para cada 2 
(dois) casos de grande complexidade distribuídos aos 3º e 7º Ofícios, serão distribuídos 3 (três) para os 2º, 4º e 5º Ofícios. 

Art. 5º Sem prejuízo do disposto no artigo 8º desta portaria, as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 
são representadas pelos seguintes ofícios: 

I – 1ª CCR: Representada pelo 1º ofício; 
II – 2ª CCR: Representada pelos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º ofícios; 
III – 3ª CCR: Representada pelo 6º ofício; 
IV – 4ª CCR: Representada pelo 6º ofício; 
V – 5ª CCR: Representada pelos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º ofícios; 
VI – 6ª CCR: Representada pelos 1º, 3º e 4º ofícios. 
Art. 6º A substituição entre os titulares dos ofícios será ordinariamente realizada da seguinte maneira: 
I – o titular do 1º Ofício substituirá o titular do 6º Ofício e, no pertinente às atribuições correspondentes à 6ª CCR, o titular do 3º 

ofício; 
II – o titular do 6º Ofício substituirá o titular do 4º Ofício, exceto nas atribuições relativas à 6ª CCR; 
III – o titular do 4º Ofício substituirá o titular do 1º Ofício; 
IV – o titular do 3º Ofício substituirá o titular do 2º Ofício e, no pertinente às atribuições correspondentes à 6ª CCR, o titular do 4º 

ofício; 
V – o titular do 2º Ofício substituirá o titular do 5º Ofício;  
VI – o titular do 5º Ofício substituirá o titular do 7º Ofício; 
VII – o titular do 7º Ofício substituirá o titular do 3º Ofício apenas no pertinente às atribuições correspondentes à 2ª CCR. 
§ 1º O procurador da República que se ausentar deverá indicar, com antecedência razoável, o período em que ficará afastado ao seu 

substituto e também à Chefia de Gabinete, salvo se o afastamento ocorrer por motivo de licença médica; 
§ 2º Nos dois dias úteis imediatamente anteriores ao período de férias até o retorno do membro afastado, os processos judiciais e 

inquéritos policiais distribuídos ao respectivo ofício serão conclusos ao procurador substituto. 
§ 3º Os processos judiciais e inquéritos policiais não urgentes conclusos ao procurador substituto e que, na ocasião em que cessar o 

afastamento não houverem sido ainda despachados, serão encaminhados ao titular do ofício;  
§ 4º Durante todo o período de férias não haverá distribuição de comunicações iniciais de crime e outros ilícitos, de notícias de fato 

e de procedimentos investigatórios criminais ao ofício do membro afastado, com posterior compensação na distribuição. Essa regra não se aplica ao 
NTC. 

Art. 7º É vedado o afastamento simultâneo de mais de metade dos procuradores da República que compõem cada um dos núcleos 
previstos nos artigos 2º e 3º desta portaria, salvo nas situações previstas nos arts. 203, incisos I e II, e 222, incisos I e II, da Lei Complementar 75, de 20 
de maio de 1993. 

Art. 8º Ficam todos os procuradores da República do Núcleo de Tutela Coletiva legitimados a atuarem eventualmente em matéria 
criminal (2ª CCR), de meio ambiente (4º CCR) e de combate à improbidade administrativa (5ª CCR), ainda que não integrem os ofícios com atribuição 
nestas matérias, com a observância dos seguintes critérios: 

I – A atuação será facultativa e seu exercício depende de juízo de conveniência por parte do procurador que não possui atribuição 
criminal, de meio ambiente ou de improbidade administrativa; 

II – A atuação eventual somente será admissível se houver vinculação objetiva com as matérias em que o procurador da República 
já oficia; 

III – Antes de instaurar qualquer procedimento relacionado com a atuação eventual, deve ser realizada comunicação ao procurador 
natural, da área criminal, ambiental ou de improbidade, para fins de possível atuação conjunta; 

IV – Havendo conflito de entendimento entre a proposta de atuação do procurador natural, da área criminal, de meio ambiente ou 
de improbidade, e o procurador da República que pretende agir excepcionalmente em outra matéria, prevalecerá o entendimento do membro que insistir 
no prosseguimento da apuração ou na propositura de ação judicial, independentemente de ele ser o procurador natural, hipótese em que ficará 
incumbido de dirigir e acompanhar, integralmente, o andamento do procedimento ou da ação judicial. 

Art. 9º Compõem o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial e as Secretarias do NCC e do NTC, como coordenadores: 
I – Coordenador do NCC: 
a) Titular: procurador da República Reginaldo Pereira da Trindade; 
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b) Substituto: procurador da República Daniel de Jesus Sousa Santos. 
II – Coordenador do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial:  
a) Titular: procurador da República Filipe Albernaz Pires; 
b) Substituto: procurador da República Fernando Antônio Alves de Oliveira Júnior. 
III – Coordenador da Secretaria do NTC: 
a) Titular: procuradora da República Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha; 
b) Substituto: procurador da República Raphael Luis Pereira Bevilaqua; 
 Art. 10. O membro titular da Procuradoria da República no Município de Guajará-Mirim atuará em todos os processos judiciais, 

inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais relacionados aos municípios que compõem a subseção judiciária de Guajará-Mirim, exceto os 
procedimentos de natureza cível que tenham como objeto danos com abrangência estadual, os quais são de atribuição da PR-RO. 

Art. 11. Os ofícios e atribuições no âmbito da Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná (PRM Ji-Paraná) são 
organizados conforme a seguinte distribuição: 

I – 1° OFÍCIO: 
a) 50% (cinquenta por cento) da distribuição dos processos criminais, inquéritos policiais e notícias de fato criminais, excetuados os 

relacionados a crimes ambientais; 
b) 50% (cinquenta por cento) da distribuição de procedimentos judiciais e extrajudiciais relacionados com a defesa do patrimônio 

público e social, da moralidade administrativa e o combate à improbidade; 
c) 50% (cinquenta por cento) dos procedimentos judiciais e extrajudiciais relacionados com a defesa da concorrência, ordem 

econômica e do consumidor; 
d) 50% (cinquenta por cento) de processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais originados de fatos ocorridos nos municípios 

de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Colorado, Cabixi e Vilhena e relacionados à defesa do 
patrimônio público e social, da moralidade administrativa e do combate à improbidade (5ª CCR); 

e) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 50% (cinquenta por cento) dos documentos, notícias de fato 
ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 

II – 2° OFÍCIO: 
a) 50% (cinquenta por cento) da distribuição dos processos criminais, inquéritos policiais e notícias de fato criminais, excetuados os 

relacionados a crimes ambientais; 
b) 50% (cinquenta por cento) da distribuição de procedimentos judiciais e extrajudiciais relacionados com a defesa do patrimônio 

público e social, da moralidade administrativa e o combate à improbidade; 
c) 50% (cinquenta por cento) dos procedimentos judiciais e extrajudiciais relacionados com a defesa da concorrência, ordem 

econômica e do consumidor; 
d) 50% (cinquenta por cento) de processos e procedimentos judiciais e extrajudiciais originados de fatos ocorridos nos municípios 

de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Colorado, Cabixi e Vilhena e relacionados à defesa do 
patrimônio público e social, da moralidade administrativa e do combate à improbidade (5ª CCR); 

e) exercício do controle externo da atividade policial e distribuição de 50% (cinquenta por cento) dos documentos, notícias de fato 
ou demais expedientes instaurados no exercício do controle externo ou em razão dele; 

f) 50% (cinquenta por cento) dos processos afetos à 1ª CCR. 
III – 3° OFÍCIO: 
a) Atribuição de tutela coletiva relacionada à proteção dos Povos Indígenas e demais populações tradicionais, à exceção daqueles 

que habitam os municípios de atribuição do Ofício de Vilhena; 
b) Matéria ambiental, incluindo-se os crimes ambientais, à exceção dos atos e fatos ocorridos nas localidades compreendidas na 

atribuição do Ofício de Vilhena; 
c) Matéria atinente às atribuições da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, em questões que envolvam dano de ordem 

municipal ou regional, nos municípios que integram a Subseção Judiciária de Ji-Paraná, à exceção dos atos e fatos ocorridos nas localidades 
compreendidas na atribuição do Ofício de Vilhena; 

IV – Ofício de Vilhena: atribuição para atuar nos processos, procedimentos judiciais e extrajudiciais e inquéritos policiais referentes 
a fatos ocorridos nos municípios de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Colorado, Cabixi e Vilhena, 
à exceção das letras “d” dos incisos I e II deste artigo. 

§1º Os 1° e 2° Ofícios de Ji-Paraná atuarão em colaboração com o Ofício de Vilhena no que tange aos processos, procedimentos e 
inquéritos policiais que tangenciam os temas afetos à 2ª e 5ª CCR. 

§2º O 3° Ofício de Ji-Paraná atuará em colaboração com o Ofício de Vilhena no tocante à defesa dos Povos Indígenas se a lesão 
afetar, além do território dos municípios de Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras, Pimenteiras, Colorado, Cabixi e 
Vilhena, outros locais da atribuição da circunscrição de Ji-Paraná. 

Art. 12. Os ofícios da Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná passam a ser exercidos pelos seguintes procuradores da 
República: 

I – 1º Ofício: titularizado pelo procurador da República José Rubens Plates, tendo como substituto o procurador da República 
Guilherme Rocha Göpfert; 

II – 2º Ofício: titularizado pela procuradora da República Carolina Augusta da Rocha Rosado, tendo como substituto o procurador 
da República José Rubens Plates; 

III – 3º Ofício: titularizado pelo procurador da República Henrique Felber Heck, tendo como substituta da procuradora da 
República Carolina Augusta da Rocha Rosado; 

IV – Ofício de Vilhena: titularizado pelo procurador da República Guilherme Rocha Göpfert, tendo como substituto o procurador 
da República Henrique Felber Heck; 

Art. 13. O 4º Ofício da PR-RO e o Ofício de Vilhena poderão exercer, individual ou conjuntamente, as atribuições referentes à etnia 
Cinta Larga. 

Art. 14. O procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia expedirá, semestralmente, portaria com escala de 
plantões dos Membros do MPF, atendidos os seguintes critérios: 
 

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

 



DMPF-e Nº 54/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 20 de março de 2014 Publicação: sexta-feira, 21 de março de 2014 71 
 

I – Atuarão na escala de plantão apenas os Membros do MPF lotados na Procuradoria da República no Estado de Rondônia (PR-
RO), os quais realizarão a atividade de plantonista com abrangência em todo o estado e em qualquer matéria urgente; 

II – Serão designados como plantonistas dois procuradores da República por período de 1 (uma) semana, o primeiro deles atuará 
como plantonista titular e o segundo como substituto; 

III – Os plantões têm início, ordinariamente, às 18h, com seu término às 8h do dia seguinte. Nos dias que antecedem finais de 
semana e feriados, o plantão se iniciará às 12h e terminará às 12h do dia útil subsequente. 

IV – Em razão da proximidade dos fatos com as autoridades policiais, ministeriais e judiciárias investidas, no período das 8h às 18h 
de segunda a quinta-feira e de 8h às 12h na sexta-feira, o plantão nas Subseções de Ji-Paraná, de Vilhena e de Guajará-Mirim serão realizados pelos 
procuradores da República lotados nas nestas PRMS, no primeiro caso, na forma definida pelos respectivos membros. 

Parágrafo único. Será elaborada escala especial de plantão para o período de recesso de final de ano, bem como para feriados que 
estendam o período de final de semana, segundo critérios a serem acordados no Colégio de procuradores da República do Estado de Rondônia.  

Art. 15. As nomenclaturas e definições utilizadas nesta portaria poderão sofrer as adaptações necessárias, sem que haja qualquer 
prejuízo ao exercício da atividade, para a compatibilização com os dados lançados no Sistema Único ou equivalente, devendo o setor processual manter 
registro atualizado sobre as essas adaptações. 

Art. 16. Portaria específica disciplinará a redistribuição dos feitos extrajudiciais e judiciais, cíveis e criminais, decorrente da criação 
do NCC, assim como a reconfiguração e composição dos correspondentes Ofícios, respeitadas as regras definidas nesta portaria. 

Art. 17. A presente portaria entra em vigor no dia 14 de abril de 2014. 
Art. 18. Ficam revogadas as disposições normativas em contrário. 
Publique-se. 
 

WESLEY MIRANDA ALVES 
##ÚNICO: | RO - 5747| 

PORTARIA Nº 32, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria PGR n° 221, de 09 de julho de 1997; 

CONSIDERANDO a deliberação ocorrida na 70° Sessão de Coordenação da 2ª CCR, em 07 de outubro de 2013, quanto ao Mutirão 
da prescrição e o preenchimento de campos do Sistema Único, RESOLVE: 

 Art. 1° - Estabelecer a obrigatoriedade no preenchimento dos campos, no Sistema ÚNICO, dos dados prescricionais em todas as 
Ações Penais e Inquéritos Policiais; 

Art. 2° - Estabelecer que essa atribuição ficará a cargo dos servidores que atuam nos gabinetes desta procuradoria, especificamente 
na análise de processos; 

Art. 3ª - Fica vedada a movimentação de Ações Penais e Inquéritos Policiais dos gabinetes à Coordenadoria Jurídica e de 
Documentação sem o preenchimento dos dados prescricionais; 

Art. 4° - A presente portaria produz efeitos a partir de sua publicação. 
 Publique-se. 
 

WESLEY MIRANDA ALVES 
##ÚNICO: | RO - 5803| 

PORTARIA Nº 10, DE 12 DE MARÇO DE 2014 
 

O Ministério Publico Federal, por meio do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de Rondônia, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei 
no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85, e ainda:  

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO a função exercida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão de dialogar e interagir com órgãos de 
Estado, organismos nacionais e internacionais e representantes da sociedade civil, persuadindo os poderes públicos para a proteção e defesa dos direitos 
individuais homogêneos socialmente relevantes ou indisponíveis, coletivos e difusos – tais como dignidade, liberdade, igualdade, saúde, educação, 
assistência social, acessibilidade, acesso à justiça, direito à informação e livre expressão, reforma agrária, moradia adequada, não discriminação, 
alimentação adequada.  

CONSIDERANDO que a atribuição das Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão no tema de reforma agrária e proteção 
internacional dos direitos humanos envolvem a problemática dos conflitos agrários, a política de desapropriação, implantação de projetos de 
assentamento, dentre outros temas; 

CONSIDERANDO o termo declaração dos senhores Marivaldo Oliveira do Nascimento, Antônio José Simões Brito e Raimunda 
Luiza Nunes Moreira de que alegam serem possuidores de um lote de terra na margem esquerda da BR-319, sentido Humaitá, Transpurus, Km 13, 
divisa de Rondônia com Amazonas, que foi indevidamente vendido por um cidadão de nome Rubens que, constantemente, vem ameaçando os 
declarantes; 

CONSIDERANDO que foi instaurado Procedimento Preparatório, já prorrogado, para apuração dos fatos e resolução do caso e que, 
no entanto, ainda restam algumas diligências a serem cumpridas; 

RESOLVE: 
CONVERTER O PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL com o seguinte objeto: “Apurar ocorrência de 

conflito agrário na margem esquerda da BR-319”; 
NOMEAR os servidores lotados junto à Secretaria da PRDC para atuar como secretários no presente. 
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DETERMINAR à Secretaria da PRDC que: 
(i) comunique a presente medida ao NAOP-PFDC da 1ª Região, encaminhando cópia desta para publicação, em atenção ao disposto 

no art. 5º, VI da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e art. 4º, VI da Resolução n.º 23/2007 do CNMP; 
(ii) cumpra, com a máxima urgência, as diligências determinadas no despacho de instauração deste IC. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | SC - 1177| 

PORTARIA Nº 8, DE 20 DE MARÇO DE 2014 
 

IC nº 1.33.008.000073/2013-58 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição Federal, pelo artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, pelo artigo 2º da Resolução nº 87, de 6 de abril 
de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e ainda; 

CONSIDERANDO o Inquérito Civil 06.2012.00004963-0, instaurado na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Tijucas, dando 
conta de possível danos ambiental causado por extração irregular de areia nos municípios do Vale do Rio Tijucas; 

CONSIDERANDO que os autos foram autuados em 18 de março de 2013, convertidos em Procedimento Preparatório em 21 de 
março (fls. 23 v) e prorrogado em 20 de junho (fls. 35 v); 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL com o objetivo apurar a responsabilidade por possíveis danos ambientais 
causados por extração irregular de areia e/ou argila por industrias ceramistas no leito do Vale do Rio Tijucas, especificamente no municípios que 
integram a Subseção de Brusque, que são: Major Gercino, Nova Trento e São João Batista.  

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Autue-se e publique-se esta portaria de instauração; 
2) Remeta-se, por meio eletrônico, cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

para sua publicação, nos termos do artigo 5º, VI, da Resolução nº 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
3) Expeça-se ofício à Promotoria de Justiça de Tijucas/SC, solicitando cópia do Termo de Ajustamento de Conduta referente a 

extração de argila, areia e saibro na Bacia Hidrográfica do Vale do Rio Tijucas, assinada em 02 de agosto de 2005; 
4) Após, voltem conclusos para análise. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
##ÚNICO: | SC - 1595| 

PORTARIA Nº 36, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, representado pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93 e, ainda, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

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

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 
ambiente, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República e do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar 75/93; 

Considerando que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de autorização 
ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição da República; 

Considerando que, em 17.09.2013, foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 1.33.003.000242/2013-08, para tratar investigar 
possíveis danos à propriedade de Erli Rodrigues Oliveira, em tese causados por lavra subterrânea de carvão desenvolvida pela Carbonífera Catarinense 
Ltda.; 

Considerando que não foi possível um acordo que levasse a reparação dos danos; 
Considerando que no dia 23.02.2014 foi proferida sentença de procedência parcial na Ação Civil Pública nº 0000022-

79.2010.404.7204, a qual, dentre outros comandos, condenou as empresas mineradoras de carvão em subsolo a repararem todos os danos ambientais e 
os danos patrimoniais e morais aos superficiários; 

Considerando que o MPF interpôs embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento; 
Considerando a necessidade de aguardar que a referida sentença se torne exigível, ocasião em que o superficiário em questão 

poderá se habilitar em liquidação de sentença; 
Considerando a regulamentação do inquérito civil e do procedimento preparatório, trazida pela Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010, que limita o prazo para tramitação dos procedimentos 
administrativos preparatórios em 90 (noventa) dias, prorrogável uma única vez; 

Considerando que, portanto, não será possível concluir este procedimento preparatório no prazo máximo estabelecido na referida 
regulamentação; 

Determina a CONVERSÃO deste procedimento administrativo em inquérito civil, nos termos do § 4º do art. 4º da Resolução nº 
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010. 

Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010. 

Após, voltem os autos conclusos. 
 

DARLAN AIRTON DIAS 
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##ÚNICO: | SC - 2023| 

PORTARIA Nº 49, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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

a) considerando o comparecimento da Sra. MARIA CORREA KOEHLER noticiando a negativa de fornecimento de medicamento 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS:  

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL nº 1.33.001.000189/2014-38, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e a notícia de fato que a acompanha como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e no sítio da PRSC e comunique-se esta instauração ao Núcleo 

de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR 4ª Região , para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da 
Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MICHAEL VON MÜHLEN DE BARROS GONÇALVES 

##ÚNICO: | SC - 7975| 
PORTARIA Nº 52, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002908/2013-84 
 

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 patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu artigo 225, dispõe que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81estabelece, no seu art. 2º, que: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio 
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental 
na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; (...)”; 

CONSIDERANDO a existência de Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002908/2013-84 versando sobre extração irregular de 
areia por Santa Rosa Extração de Areia LTDA. nas margens do rio Tijucas, situado no lugar denominado Itinga, no Município de Tijucas/SC , bem 
como a antiguidade de sua autuação no âmbito do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República em Santa Catarina, 
determino a  

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL  
tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos.  
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 4ª CCR. MEIO AMBIENTE. EXTRAÇÃO 

IRREGULAR DE AREIA POR SANTA ROSA EXTRAÇÃO DE AREIA LTDA. MARGENS DO RIO TIJUCAS, SITUADO NO LUGAR 
DENOMINADO ITINGA NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 4ª 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. 
 

WALMOR ALVES MOREIRA 
##ÚNICO: | SC - 7978| 

PORTARIA Nº 53, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002967/2013-52 
 

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

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

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu artigo 225, dispõe que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81estabelece, no seu art. 2º, que: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental 
na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; (...)”; 

CONSIDERANDO a existência de Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002967/2013-52 versando sobre irregularidades em área 
de APP na Cachoeira do Bom do Jesus, nº 2360 da rua Leonel Pereira, em Florianópolis/SC, bem como a antiguidade de sua autuação no âmbito do 
Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República em Santa Catarina, determino a 

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL 
tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos. 
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 4ª CCR. MEIO AMBIENTE. IRREGULARIDADES 

EM ÁREA DE APP. CACHOEIRA DO BOM DO JESUS, Nº 2360 DA RUA LEONEL PEREIRA. FLORIANÓPOLIS/SC 
b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 4ª 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. 
 

WALMOR ALVES MOREIRA 
##ÚNICO: | SC - 7967| 

PORTARIA Nº 55, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.003006/2013-65 
 

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 patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu artigo 225, dispõe que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81estabelece, no seu art. 2º, que: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental 
na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; (...)”; 

CONSIDERANDO a existência de Procedimento Preparatório nº 1.33.000.003006/2013-65 versando sobre destruição de área de 
restinga de transição de manguezal mediante aterramento, em área limítrofe à Resex Pirajubaé por José dos Santos de Medeiros (AI 007562-B), bem 
como a antiguidade de sua autuação no âmbito do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República em Santa Catarina, 
determino a  

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL  
tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos.  
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:4ª CCR. MEIO AMBIENTE. AI 007562-B. JOSÉ DOS 

SANTOS DE MEDEIROS. DESTRUIÇÃO DE ÁREA DE RESTINGA DE TRANSIÇÃO DE MANGUEZAL MEDIANTE ATERRAMENTO - 
ÁREA LIMÍTROFE À RESEX PIRAJUBAÉ ; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 4ª 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. 
 

WALMOR ALVES MOREIRA 
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##ÚNICO: | SC - 7987| 

PORTARIA Nº 540, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002969/2013-41 
 

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 patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 
respectiva; 

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu artigo 225, dispõe que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.938/81estabelece, no seu art. 2º, que: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-
econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: I – ação governamental 
na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; (...)”; 

CONSIDERANDO a existência de Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002969/2013-41 versando sobre lançamento de resíduos 
sólidos (entulhos) em APP (banhado), no entorno da RESEX MARINHA DO PIRAJUBAÉ, bairro Carianos (AI 005159-A, em nome de Andrei 
Edécio de Souza), em Florianópolis/SC, bem como a antiguidade de sua autuação no âmbito do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da 
Procuradoria da República em Santa Catarina, determino a 

CONVERSÃO deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL 
tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a eles correlatos. 
Para tanto, determino: 
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 4ª CCR. MEIO AMBIENTE. AI 005159-A. ANDREI 

EDÉCIO DE SOUZA. LIMPA ENTULHO LTDA. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS(ENTULHOS) EM APP(BANHADO), NO 
ENTORNO DA RESEX MARINHA DO PIRAJUBAÉ, BAIRRO CARIANOS. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC; 

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 4ª 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. 
 

WALMOR ALVES MOREIRA 
 

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

##ÚNICO: | SP - 17244| 
PORTARIA Nº 296, DE 27 FEVEREIRO DE 2014 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 17 de fevereiro de 2014, resolve: 

I - Designar o Procurador da República angelo augusto costa, lotado na Procuradoria da República no Município de São José dos 
Campos, e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos autos nº 0000947-48.2013.403.6121, em trâmite 
perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP; 

II - Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de São José dos Campos, para 
registro e encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência à Procuradora da República anteriormente responsável 
pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

##ÚNICO: | SP - 17461| 
PORTARIA Nº 348, 13 DE MARÇO DE 2014 

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

atribuições legais, considerando o teor do art. 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, os termos a Portaria PGR nº 468, de 21 de 
setembro de 1995, da Portaria PGR nº 472/2008, de 23 de setembro de 2008, da Portaria nº 192/2010, de 01 de fevereiro de 2010, e da Portaria nº 936, 
de 22 de julho de 2013, resolve: 

I – Designar os Excelentíssimos Senhores Procuradores da República abaixo indicados para oficiarem perante as Subseções 
Judiciárias a seguir elencadas, sem prejuízo de suas demais atribuições: 

1. Subseção: 31ª (Varas Federais de Botucatu) 
Período: 19 a 20 de março de 2014 
Procurador: UENDEL DOMINGUES UGATTI  
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2. Subseção: 13ª (Varas Federais de Franca) 
Período: 18 a 20 de março de 2014 
Procurador: ANA CRISTINA TAHAN CAMPOS NETTO DE SOUZA 
3. Subseção: 36ª (Varas Federais de Catanduva) 
Período: 18 a 20 de março de 2014 
Procurador: DANIEL LUZ MARTINS DE CARVALHO 
4. Subseção: 32ª (Varas Federais de Avaré) 
Período: 17 a 18 de março de 2014 
Procurador: ANDRÉ LIBONATI  
5. Subseção: 37ª (Varas Federais de Andradina) 
Período: 19 a 20 de março de 2014 
Procurador: SVAMER ADRIANO CORDEIRO 
6. Subseção: 30ª (Varas Federais de Osasco) 
Período: 18 a 20 de março de 2014 
Procurador: JULIANA MENDES DAUN 
7. Subseção: 43ª (Varas Federais de Limeira) 
Período: 18 a 20 de março de 2014 
Procurador: GILBERTO GUIMARÃES FERRAZ JÚNIOR 
II – Determinar seja dado conhecimento aos Procuradores designados e às Subseções Judiciárias interessadas. 
 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 
##ÚNICO: | SP - 17463| 

PORTARIA Nº 372, DE 20 DE MARÇO DE 2013 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, considerando o teor do art. 50, II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e os termos da Portaria PGR nº 223/1993, de 
30 de junho de 1993, da Portaria PGR nº 472/2008, de 23 de setembro de 2008, da Portaria nº 192/2010, de 01 de fevereiro de 2010, da Portaria 
832/2011, de 1º de junho de 2011, resolve; 

I – Designar o Procurador da República no Município de Jaú MARCOS SALATI para oficiar no período de 11 a 12 de março de 
2013 em audiências e processos da Subseção Judiciária de Avaré, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

II – Determinar seja dado conhecimento ao Procurador designado e à Subseção Judiciária de Avaré. 
 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 
##ÚNICO: | SP - 507| 

PORTARIA Nº 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

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

Considerando que o inquérito civil tem assento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e no art. 
8º, da LC n. 75/93; 

Considerando que, no autos da representação n° 1.34.017.0006/2014-78 encontram-se reunidos documentos e elementos de 
convicção que permitem a instauração de uma investigação preliminar; 

Considerando que os fatos ali noticiados dizem respeito a possíveis irregularidades ocorridas no ENEM; 
Considerando, por fim, a complexidade da matéria a ser tratada . 
DETERMINO: 
1) a conversão do presente Procedimento Administrativo Cível em Inquérito Civil Público para apuração e responsabilização dos ali 

fatos narrados, mantendo-se, para fins de recebimento de ofícios eventualmente pendentes de resposta, sua ementa, número de autuação e o ofício para 
o qual foi distribuído; 

2) após os registros de praxe, comunique-se o Núcleo Regional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, sediado em São 
Paulo – PRR 3ª, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica 
para fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da União; 

Cumpra-se. 
 

MARCOS ANGELO GRIMONE 
##ÚNICO: | SP - 3116| 

PORTARIA Nº 5, DE 18 DE MARÇO DE 2014 
 

O Procurador da República ANDRÉ MENEZES, no uso de suas atribuições legais e constitucionais e nos termos da Resolução nº 
77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

CONSIDERANDO o disposto na promoção de arquivamento apresentada no procedimento investigatório criminal 
1.34.010.000713/2011-81, determinando a instauração de procedimento administrativo. 

CONSIDERANDO que em referidos autos não se procederá a nenhuma investigação, mas apenas monitoramento, com a finalidade 
de acompanhar a regular apuração das verbas previdenciárias devidas no bojo da reclamação trabalhista que tramitou na 1ª Vara da Justiça do Trabalho 
de Sertãozinho/SP; 
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RESOLVE instaurar este PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (criminal), a partir do procedimento investigatório criminal nº 
1.34.010.000713/2011-81. 

Pontuo que referido feito, após os registros e anotações de praxe, deve ser distribuído ao Procurador da República titular do 2º 
ofício extrajudicial desta Procuradoria da República. 

 
ANDRÉ MENEZES 

##ÚNICO: | SP - 1907| 
PORTARIA Nº 5, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Autos nº 1.34.015.000484/2013-17 
 

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

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

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, 
dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses 
individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e o art. 4º, §§1º e 2º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal estabelecem o prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º da Resolução nº 23/07 e o §4º da Resolução nº 87/10, já 
mencionadas, a possibilidade de conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000484/2013-17 este órgão está apurando 
irregularidades praticadas pela Ordem dos Músicos do Brasil ao exigir inscrição na instituição e pagamento de anuidade por seus membros para o 
exercício da atividade de músico; 

CONSIDERANDO que se faz necessário ainda, aguardar resposta à recomendação expedida à Ordem dos Músicos do Brasil em 21 
de fevereiro de 2014;  

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias mais diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 
12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 5º e 19, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar irregularidades 
praticadas pela Ordem dos Músicos do Brasil ao exigir inscrição na instituição e pagamento de anuidade por seus membros para o exercício da 
atividade de músico, 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único e feitas as anotações necessárias quanto 

aos autos registrado sob o nº 1.34.015.000484/2013-17, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) a designação da servidora Daniela Martins Sartori, Técnica Administrativa, para fins de auxiliar na instrução do presente ICP.  
Publique-se, também, consoante o disposto no artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS 
##ÚNICO: | SP - 1906| 

PORTARIA Nº 6, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

Autos nº 1.34.015.000505/2013-02 
 

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

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

CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 
“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, 
dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, 
relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses 
individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 
e o art. 4º, §§1º e 2º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal estabelecem o prazo máximo de 
180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º da Resolução nº 23/07 e o §4º da Resolução nº 87/10, já 
mencionadas, a possibilidade de conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000505/2013-02 este órgão está apurando 
irregularidades praticadas pela Caixa Econômica Federal em São José do Rio Preto em razão da destruição prematura das imagens de segurança de seus 
terminais eletrônicos; 

CONSIDERANDO que se faz necessária ainda, a realização de diligências para melhor apurar os fatos; 
CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 

elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias mais diligências investigativas; 
RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 

12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 5º e 19, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar irregularidades 
praticadas pela Caixa Econômica Federal em São José do Rio Preto em razão da destruição prematura das imagens de segurança de seus terminais 
eletrônicos;  

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único e feitas as anotações necessárias quanto 

aos autos registrado sob o nº 1.34.015.000505/2013-02, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 

1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) a designação da servidora Daniela Martins Sartori, Técnica Administrativa, para fins de auxiliar na instrução do presente ICP.  
Publique-se, também, consoante o disposto no artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS 
##ÚNICO: | SP - 473| 

PORTARIA Nº 11, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Barretos/SP, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei 
Complementar 75/93, e: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo; 

R E S O L V E instaurar, a partir da notícia de fato n.º 1.34.035.000049/2013-54, INQUÉRITO CIVIL com o escopo de monitorar e 
fiscalizar a realização de audiências públicas, a serem realizadas na Câmara de Vereadores, em que o Secretário de Saúde deverá prestar contas da 
gestão do Sistema Único de Saúde, referentes ao município de Guaíra/SP, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação ao Egrégio Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – NAOP-PFDC – da 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993, do artigo 3° da Portaria 
PGR/MPF n° 653 de 30 de outubro de 2012 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

 
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

##ÚNICO: | SP - 678| 
PORTARIA Nº 12, DE 19 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar 
nº 75 de 20 de maio de 1993, e  

Considerando que o inquérito civil tem assento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e no art. 
8º, da LC n. 75/93; 

Considerando que, no autos da representação n° 1.34.017.000132/2013-41 encontram-se reunidos documentos e elementos de 
convicção que permitem a instauração de uma investigação preliminar; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando que os fatos ali noticiados dizem respeito a eventuais irregularidades no denominado Programa Farmácia Popular; 
Considerando que as irregularidades detectadas envolvem a FARMANOVA Antônio Cláudio Donato ME, localizada em cidade 

desta subseção; 
Considerando por fim a complexidade da matéria. 
DETERMINO: 
1) a conversão do presente Procedimento Administrativo Cível em Inquérito Civil Público para apuração e responsabilização dos ali 

fatos narrados, mantendo-se, para fins de recebimento de ofícios eventualmente pendentes de resposta, sua ementa, número de autuação e o ofício para 
o qual foi distribuído; 

2) após os registros de praxe, comunique-se à 5° Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 
disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta 
Portaria no Diário Oficial da União; 

3) Após conclusos. 
Cumpra-se. 
 

MARCOS ANGELO GRIMONE 
##ÚNICO: | SP - 477| 

PORTARIA Nº 12, DE 20 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Barretos/SP, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei 
Complementar 75/93, e: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo; 

R E S O L V E instaurar, a partir da notícia de fato n.º 1.34.035.000049/2013-54, INQUÉRITO CIVIL com o escopo de monitorar e 
fiscalizar a realização de audiências públicas, a serem realizadas na Câmara de Vereadores, em que o Secretário de Saúde deverá prestar contas da 
gestão do Sistema Único de Saúde, referentes ao município de Colômbia/SP, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação ao Egrégio Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – NAOP-PFDC – da 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993, do artigo 3° da Portaria 
PGR/MPF n° 653 de 30 de outubro de 2012 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

 
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

##ÚNICO: | SP - 480| 
PORTARIA Nº 13, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no 

Município de Barretos/SP, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei 
Complementar 75/93, e: 

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

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

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

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

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo; 

R E S O L V E instaurar, a partir da notícia de fato n.º 1.34.035.000049/2013-54, INQUÉRITO CIVIL com o escopo de monitorar e 
fiscalizar a realização de audiências públicas, a serem realizadas na Câmara de Vereadores, em que o Secretário de Saúde deverá prestar contas da 
gestão do Sistema Único de Saúde, referentes ao município de Jaborandi/SP, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação ao Egrégio Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – NAOP-PFDC – da 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993, do artigo 3° da Portaria 
PGR/MPF n° 653 de 30 de outubro de 2012 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

 
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

##ÚNICO: | SP - 483| 
PORTARIA Nº 14, DE 20 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no 

Município de Barretos/SP, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei 
Complementar 75/93, e: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 
prazo; 

R E S O L V E instaurar, a partir da notícia de fato n.º 1.34.035.000049/2013-54, INQUÉRITO CIVIL com o escopo de monitorar e 
fiscalizar a realização de audiências públicas, a serem realizadas na Câmara de Vereadores, em que o Secretário de Saúde deverá prestar contas da 
gestão do Sistema Único de Saúde, referentes ao município de Miguelópolis/SP, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação ao Egrégio Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – NAOP-PFDC – da 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993, do artigo 3° da Portaria 
PGR/MPF n° 653 de 30 de outubro de 2012 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

 
ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

##ÚNICO: | SP - 3152| 
PORTARIA Nº 18, DE 19 DE MARÇO DE 2014 

 
A Procuradora da República em Ribeirão Preto ao final assinada, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 129, 

incisos II e III, da Constituição Federal e pelo artigo 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93, regulamentado pela Resolução 87/06 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e também pela Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público e, ainda, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e social, da ordem jurídica e 
dos interesses difusos e coletivos, na forma do disposto nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal, e artigo 5º, incisos I e III, alínea “b”, da Lei 
Complementar n.º 75/93; 

Considerando que o Ministério Público Federal tem legitimidade, portanto, para promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública 
para a proteção do patrimônio público e social e outros interesses difusos, entre eles, o respeito aos princípios constitucionais que regem a 
administração pública (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, e artigo 5º, inciso I, alínea “h”, da Lei Complementar nº 75/93); 
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Considerando a necessidade de se apurarem supostas irregularidades na dupla sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar em 
Ribeirão Preto. 

Considerando que até o momento não foram coligidos elementos suficientes a permitir eventual propositura de ação civil pública ou 
o arquivamento do feito;  

RESOLVE: 
(I) Instaurar, nos termos dos arts. 2º, caput, inciso I, e 4º, caput, II, da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal e no art. 4º da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público, o presente INQUÉRITO CIVIL. 
(II) Seja o presente feito autuado e registrado;  
(III) Comunique-se a instauração deste inquérito à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 6º da Resolução nº 87/2006 do 

CSMPF) e envie-se cópia para publicação por meio eletrônico; 
(IV) Designe-se o técnico administrativo PEDRO ALONSO DAS NEVES BRAGA para secretariar os trabalhos. Junte-se termo de 

compromisso (art. 4º, caput, inciso V, da Resolução nº 23/2007 do CNMP) 
(V) Determinar o prazo inicial de um ano, a contar da presente data, para a finalização do presente inquérito civil.  
 

ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI 
##ÚNICO: | SP - 17207| 

PORTARIA Nº 74, DE 19 DE MARÇO DE 2014 
 

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 administrativo nº 1.34.001.006130/2013-35, a 
fim de apurar notícia por parte de EDISON ROBERTO CANTADORI, que informa irregularidade no tratamento de Câncer de Mama. Informa ainda 
que, quando do falecimento de sua esposa, recebeu um questionário em que constava um gasto com tratamento dado a sua esposa no valor de 
R8.485,20, porém ela não recebeu tratamento algum. O interessado questiona se há controle desses gastos por parte do SUS. 

- o referido procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, § 6º, da Resolução de 
n.º 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 administrativo nº 1.34.001.006130/2013-35 como Inquérito Civil (artigo 4º, da 
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

 2. registre-se e publique-se, inclusive na página da internet, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da 
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

 3. comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, inclusive para a publicação no Diário 
Oficial desta portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 
ADRIANA SCORDAMAGLIA 

##ÚNICO: | SP - 17226| 
PORTARIA Nº 75, DE 19 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento no art. 129 da 

Constituição da República de 1988, regulamentado pelos arts. 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, bem como pela Resolução CSMPF nº 87/06: 
CONSIDERANDO que, em 12/08/2013, foram autuadas e distribuídas para o 5º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social – 

da Procuradoria da República em São Paulo a Notícia de Fato nº 1.34.001.004855/2013-99 instaurada a partir de denúncia eletrônica apócrifa, com a 
seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. Notícia de possíveis irregularidades em contrato do CREA e EBGE – Empresa Brasileira de Guias 
Especiais. 

CONSIDERANDO que os elementos probatórios constantes dos presentes autos dão conta da possível prática de ato(s) de 
improbidade administrativa (arts. 9o a 11, Lei nº 8.429/92); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127, caput, Constituição da República de 1988; art. 1o, Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, Constituição da República de 1988; art. 5o, incisos I, 
alínea h, e III, alíneas a e b, e 6o, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, todos da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil destina-se a apurar a ocorrência de fatos que acarretem danos a interesses que incumbem 
ao Ministério Público salvaguardar, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º, 
Resolução CNMPnº 23/07; art. 1o, Resolução CSMPF nº 87/06); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 
público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de atos de improbidade administrativa (arts. 1o, IV, e 5o, I, ambos da Lei 
nº 7.347/85; art. 17, Lei nº 8.429/92); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, zelando-se pela observância das normas incidentes na espécie 
(arts. 5o e 15, ambos da Resolução CSMPF nº 87/06; art. 9º, Resolução CNMP nº 23/07; Rotina de Serviços DITC nº 01/06). 

No mais, comunique-se a instauração do presente inquérito civil à 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, inclusive para a publicação desta portaria no Diário Oficial (art. 7º, §2º, I e II, Resolução CNMP nº 23/07; arts. 6º e 16, § 1º,I, da Resolução 
CSMPF nº 87/06). 

 
 ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI 
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##ÚNICO: | SP - 17242| 

PORTARIA Nº 77, DE 20 DE MARÇO DE 2014 
 

Autos n.º 1.34.001.004932/2013-19 
 

 O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas 
pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso II, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público: 
“zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua segurança”; 

CONSIDERANDO que o art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, estabelece que: “incumbe ao Ministério Público da 
União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais: I – instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos (...) ”; 

CONSIDERANDO que um dos objetivos do Planejamento Estratégico do Ministério Público Federal é ser percebido como uma 
Instituição que atua efetivamente na defesa da sociedade por meio da aproximação com o cidadão; 

CONSIDERANDO que o Mutirão da Cidadania visa à promoção de ações de atendimento gratuito à população, aproximando os 
órgãos públicos da comunidade; 

CONSIDERANDO que o Planejamento Estratégico do Ministério Público prevê a realização anual do Mutirão da Cidadania;  
CONSIDERANDO que a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, em parceria com outros órgãos públicos e privados, 

pretende realizar Mutirões da Cidadania na cidade de São Paulo, em 2014; 
CONSIDERANDO que as diversas reclamações, denúncias e consultas recebidas da população podem exigir providências dos 

Poderes Públicos, razão pela qual faz-se necessária a completa documentação de todos os atos do Mutirão; 
CONSIDERANDO que o artigo 2.º, §6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo n.º 1.34.001.004932/2013-19 foi autuado de maneira equivocada pela 
Divisão Cível Extrajudicial, conforme certidão de fl. 25 e, assim, deve ser regularizado, nos termos doartigo 2.º, §6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto acompanhar os Mutirões da Cidadania a serem realizados no município de São Paulo, em 
2014. 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o n.º 

1.34.001.004932/2013-19, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único, para os 

fins dos artigos 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público, nos termos 
do Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF.; 

c) a designação dos servidores Marcos Antonio Mancuso, Técnico Administrativo, como Assessor e André Luís Toshiyuki S. De 
Castro, Técnico Administrativo, para fins de auxiliarem na instrução do presente ICP. 

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 
setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
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