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4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
##ÚNICO: | PGR - 66594| 

ENUNCIADO Nº 28, DE 01 DE ABRIL DE 2014 
 

Ementa: Atribuição do Ministério Público Federal. Mineração. 
 

ENUNCIADO: O MPF tem atribuição para atuar, na área cível, buscando a prevenção ou reparação de danos ambientais 
decorrentes da atividade de mineração, quando: 

a) o dano, efetivo ou potencial, atingir bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como unidades de 
conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo IPHAN e seu 
entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais. 

Subterrâneas; 
b) o dano, efetivo ou potencial, atingir mais de uma unidade da federação ou países limítrofes; 
c) o licenciamento ambiental da atividade se der perante o IBAMA; ou 
d) for possível responsabilizar a União, o DNPM, o IBAMA, o ICMBio, o IPHAN ou outro ente federal pela omissão no dever de 

fiscalização da atividade. 
 

MARIO JOSÉ GISI 
Coordenador 

 
SANDRA CUREAU 

Membro Titular 
 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
Membro Titular 

 
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO 

##ÚNICO: | PRR4ª - 6170| 
ATA DE JULGAMENTO DA 17ª SESSÃO  

 
Aos vinte e sete dias do mês de março de 2014, às 14h30min, reuniram-se na sala do NAOP-PFDC/PRR4, situada no 3º andar/alto 

do prédio da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, os Procuradores Regionais da República integrantes do Núcleo de Apoio Operacional 
 

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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da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão da PRR/4ª Região – NAOP-PFDC/PRR4: Paulo Gilberto Cogo Leivas, Domingos Sávio Dresch da 
Silveira, Januário Paludo e Marcus Vinícius Aguiar Macedo. Iniciada a sessão, com a presença da Procuradora Regional da República Maria Hilda 
Marsiaj Pinto e do Procurador Regional da República Claudio Dutra Fontella, convidados, restou deliberado o seguinte: a) com relação à avaliação do 
encontro regional: Paulo Leivas refere que o encontro marca uma nova posição do NAOP com relação à atividade de coordenação, pois criado um novo 
espaço de legitimidade para se assumir um papel de coordenação. As conclusões do encontro são o início de um processo para que se possa discutir 
como colocar em prática essa atividade. Januário Paludo refere necessário uniformizar o entendimento das matérias para atuação dos PDCs e PRDCs 
na 4ª região na área de cidadania e direitos humanos. Propõe, ainda, a autuação de Procedimentos de Coordenação para acompanhamento de políticas 
públicas, nos quais o coordenador da área temática seria o presidente do procedimento e o coordenador adjunto da área seria o substituto para atuar no 
procedimento e mostrou o expediente nº 1.04.010.000017/2013-76, autuado no NAOP, no qual está atuando como presidente, instaurado para 
acompanhar a política pública denominada “Plano Crack” em que determinou o oficiamento ao PFDC e PRDCs para que informem acerca das 
providências e procedimentos cíveis envolvendo a temática denominada “Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, de que trata o 
Decreto 7.179, de 20 de maio de 2010. A seguir, o Colegiado decidiu sobre quais serão os temas prioritários para atuação na área de coordenação, com 
a abertura de respectivo Procedimento de Coordenação: Manifestações populares na Copa do Mundo, ficando como presidente Domingos Silveira; 
Sistema Prisional, sob a presidência de Marcus Vinícius Macedo; Educação, sob a presidência de Paulo Leivas, e Regulação em Saúde, sob a 
presidência de Januário Paludo e como substituto Paulo Leivas, b) com relação à realização de reunião antes do dia 10/04, proposição trazida por Paulo 
Leivas:restou decidido pela antecipação da sessão do dia 10/04 para o dia 07/04 (segunda-feira), às 14h30. Após, passou-se a deliberar sobre os 
procedimentos pautados e trazidos em mesa:A pedido de Domingos Silveira,o julgamento de todos os seus procedimentos foram adiados para a 
próxima sessão. A seguir, restaram deliberados, por unanimidade, nos termos do voto do relator, os procedimentos de nº 23 a 27 da pauta. 

RELATORIA DO PRR DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA 
Índice Geral: 1Índice do procurador: 1 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1067/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE MARINGA-PR 
Número: 1.25.006.000070/2013-14 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) DANIELLE DIAS CURVELO 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 2Índice do procurador: 2 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1034/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO-RS 
Número: 1.29.003.000222/2013-51 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JORGE IRAJA LOURO SODRE 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 3Índice do procurador: 3 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1077/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO 
Número: 1.29.004.000022/2002-36 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) FREDI EVERTON WAGNER 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 4Índice do procurador: 4 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1065/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE MAFRA-SC 
Número: 1.33.015.000051/2013-07 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 5Índice do procurador: 5 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1052/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 
Número: 1.25.000.000371/2012-17 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANTONIA LELIA NEVES SANCHES 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 6Índice do procurador: 6 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1087/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Número: 1.25.010.000076/2010-71 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) INDIRA BOLSONI PINHEIRO 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 7Índice do procurador: 7 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1313/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000699/2013-67 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 8Índice do procurador: 8 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1056/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.002077/2013-73 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) SUZETE BRAGAGNOLO 
Julgamento adiado.  

 
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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Índice Geral: 9Índice do procurador: 9 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1024/2014//2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BAGE-RS 
Número: 1.29.001.000090/2013-88 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 10Índice do procurador: 10 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1035/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000052/2013-95 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CLAUDIO TERRE DO AMARAL 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 11Índice do procurador: 11 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1198/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000096/2013-15 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 12Índice do procurador: 12 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1015/2014//2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000122/2006-86 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CLAUDIO TERRE DO AMARAL 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 13Índice do procurador: 13 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1288/2014//2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000171/2008-81 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CLAUDIO TERRE DO AMARAL 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 14Índice do procurador: 14 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1180/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS 
Número: 1.29.009.000827/2010-40 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CICERO AUGUSTO PUJOL CORREA 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 15Índice do procurador: 15 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1302/2014//2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.001822/2013-34 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 16Índice do procurador: 16 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1103/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.002805/2013-14 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
CONCURSO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE irregularidades no PROCESSO SELETIVO 

do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), regido pelo edital nº 02/2013. Existência do inquérito civil Nº 1.33.000.002217/2013-81, que trata da 
mesma matéria EM TRAMITAÇÃO JUNTO À PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO.  

Julgamento adiado.  
Índice Geral: 17Índice do procurador: 17 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1272/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.002923/2011-61 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 18Índice do procurador: 18 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1442/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.003194/2013-21 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 19Índice do procurador: 19 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1169/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000141/2013-39 

 
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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Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 20Índice do procurador: 20 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1294/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000492/2013-40 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 21Índice do procurador: 21 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1109/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CRICIUMA-SC 
Número: 1.33.003.000262/2013-71 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) DARLAN AIRTON DIAS 
Julgamento adiado.  
Índice Geral: 22Índice do procurador: 22 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1088/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TUBARAO/LAGUNA 
Número: 1.33.007.000098/2013-61 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 
Julgamento adiado.  
RELATORIA DO PRR PAULO GILBERTO COGO LEIVAS 
Índice Geral: 23Índice do procurador: 1 
Relator(a): Dr(a) PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1481/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.002239/2013-73 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. DESABASTECIMENTO DO MEDICAMENTO CUPRIMINE 250MG (PENICILAMINA) NAS 

FARMÁCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. A FALTA DO MEDICAMENTO DEU-SE EM RAZÃO 
DE PROBLEMAS NA SUA FABRICAÇÃO. SITUAÇÃO REGULARIZADA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 24Índice do procurador: 2 
Relator(a): Dr(a) PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1383/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO-RS 
Número: 1.29.003.000408/2013-19 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JORGE IRAJA LOURO SODRE 
CONCURSO PÚBLICO. Representante reclama a AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA 

(cfBio) com relação A questionamento feito à AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) no que tange à inclusão de 
biólogos em edital de concurso público para a área de meio ambiente. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. Entendo correta 
a conclusão do termo de arquivamento, haja vista que não cabe ao Ministério Público Federal controlar a eficácia da atuação dos conselhos 
profissionais, tratando-se o caso de questão política, e não jurídica.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 25Índice do procurador: 3 
Relator(a): Dr(a) PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1500/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.000406/2014-08 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. 

REPRESENTANTE OBTEVE, NO ANO DE 2010, 30 DIAS DE AUXÍLIO EM FUNÇÃO DE SER MÃE ADOTIVA. ACP Nº 5019632-
23.2011.7200 DETERMINOU QUE O INSS DEVE CONCEDER ÀS MÃES ADOTIVAS O BENEFÍCIO PELO PERÍODO DE 120 DIAS. 
SENTENÇA QUE NÃO ALCANÇA O CASO DA REPRESENTANTE. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 26Índice do procurador: 4 
Relator(a): Dr(a) PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1389/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.003500/2012-49 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAR NOTÍCIA DE INSUFICIÊNCIA DE MÉDICOS 

ORTOPEDISTAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (HU/UFSC). HOSPITAL NÃO CREDENCIADO PARA ASSISTÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATO-
ORTOPEDIA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. Diante da notícia de que os demais hospitais referenciados na 
representação já estão sendo alvo de investigação pelo Ministério Público Estadual, verifico que está correta a conclusão do termo de arquivamento. 
Isso porque os fatos foram esclarecidos, não havendo irregularidade no atendimento prestado pelo HU/UFSC, haja vista que, em que pese o referido 
nosocômio não seja credenciado para assistência em alta  

complexidade em Traumato-Ortopedia, há outras instituições na Grande Florianópolis que o são, não tendo a representante ficado 
sem o devido atendimento médico.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 27Índice do procurador: 5 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Relator(a): Dr(a) PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1401/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC 
Número: 1.33.001.000078/2013-41 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RICARDO KLING DONINI 
SAÚDE. DEMORA NA FILA DE ESPERA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO. FEITO CONVERTIDO EM 

DILIGÊNCIAS PARA QUE O MUNICÍPIO APRESENTASSE UM PLANO PARA REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA. CIRURGIA 
REALIZADA. DEMONSTRADO EMPENHO DOS GESTORES MUNICIPAIS EM SANAR AS IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
RELATORIA DO PRR JANUÁRIO PALUDO 
Índice Geral: 28Índice do procurador: 1 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1578/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000477/2014-25 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
ORDEM URBANÍSTICA. OBRAS DE MOBILIDADE URBANA DE PORTO ALEGRE/RS. CRUZAMENTOS DA 3ª 

PERIMETRAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.  
1. Trata-se de obra financiada pelo governo federal e executada pelo município.  
2. Ainda que se admitisse, em tese, a origem federal dos recursos, tal fato serviria apenas para infirmar a competência federal para 

as ações criminais ou de improbidade, referentes ao peculato/desvio, mas não para questões relativas aos impactos ao meio ambiente, à mobilidade de 
veículos e segurança de pedestres da região das obras, de responsabilidade do Município.  

3. O impacto gerado às populações vizinhas ou afetadas diretamente pela obra executada pelo Município de Porto Alegre deve, 
portando, ser aferido pelo Ministério Público do Estado. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator.  
Índice Geral: 29Índice do procurador: 2 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1603/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000232/2014-58 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CLAUDIO TERRE DO AMARAL 
PREVIDÊNCIA SOCIAL PRIVADA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO DO 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.  
Tratando-se de representação que noticia irregularidades na gestão de entidade da Previdência Social Privada a competência para 

ajuizamento de eventual ação civil pública é da justiça estadual, de modo que é o Ministério Público do Estado quem tem atribuição para atuar no 
presente feito.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 30Índice do procurador: 3 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1523/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC 
Número: 1.33.005.000534/2013-12 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARIO SERGIO GHANNAGE BARBOSA 
DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME VIA SUS. ANGIORRESSONÂNCIA CERVICAL. LEGITIMIDADE ATIVA 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES À DPE. RECEBIMENTO COMO 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.  

1. À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público 
sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF. Desse modo, há legitimação concorrente entre MPF, MPE e Defensorias, o que não 
afasta, contudo, a obrigatoriedade de atuação do MPF quando demandado.  

2. No caso concreto, mesmo com o envio de ofício à Defensoria Pública do Estado, não foi constatado o ajuizamento de ação 
judicial em nome da representante, de modo que impossibilitada a homologação do arquivamento.  

3. Restante, também, em respeito ao Enunciado nº 1 do NAOP-PFDC-PRR4, a análise da questão coletiva, referente à suposta não 
padronização do exame de Angiorressonância Cervical pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

4. Nesse contexto, impende o retorno dos autos à origem a fim de que (i) se comprove o ajuizamento de ação em nome da 
representante pela Defensoria Pública ou, caso negativo, seja instruído o feito com o objetivo de eventual ajuizamento de ação civil pública pelo MPF; 
e (ii) seja analisado o referido viés coletivo, devendo-se questionar às Secretarias de Saúde Estadual e Municipal se o exame em questão é padronizado 
pelo SUS e, em caso negativo, oficiar à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a possibilidade de incorporação 
do procedimento ao Sistema Único de Saúde.  

Decisão do Colegiado: Após o voto do PRR Januário Paludo pelo não-conhecimento da promoção de declínio de atribuição à DPE 
e pelo recebimento como arquivamento, não o homologando, o PRR Paulo Leivas proferiu voto divergente, em respeito ao Encaminhamento nº 3, do 
Encontro Regional, no que toca à questão individual, de ser possível o encaminhamento das questões individuais de saúde às defensorias públicas. No 
que toca à questão coletiva, acompanhando o relator, votou pela não -homologação, nos termos do voto do relator, no que foi acompanhado pelo PRR 
Marcus Vinícius Macedo. 

Decisão do Colegiado: Por maioria, pela homologação da promoção na questão individual, nos termos do voto do PRR Paulo 
Leivas e, por unanimidade, pela não-homologação no que toca à questão coletiva, nos termos do voto do relator. 

Índice Geral: 31Índice do procurador: 4 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1554/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC 
Número: 1.33.005.000578/2013-42 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARIO SERGIO GHANNAGE BARBOSA 

 
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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SAÚDE. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO PELO HOSPITAL SÃO JOSÉ. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONHECIMENTO COMO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
HOMOLOGAÇÃO. 

1. A regularidade da prestação de serviços públicos de saúde se dá por meio do Sistema único de Saúde, integrado pelas três esferas 
de governo, executado diretamente ou por particulares, sempre com a fiscalização do Ministério Público Federal, isoladamente ou em cooperação com 
o Ministério Público dos Estados, seja por que tal atribuição consta da Lei Complementar 75/93, seja por que os entes federados são solidariamente 
responsáveis por sua prestação e como tal podem ser judicialmente demandados,seja por que, no aspecto econômico, as verbas utilizadas para a 
execução do direito à saúde sujeitam-se à prestação de contas do TCU e do DENASUS/SNA. 

2. Incumbe à PRDC “zelarpelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de relevância pública quanto aos 
direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação (LC 75, art. 5º, X, a), em razão da 
naturezaindisponível do direito à saúde,direito fundamental inserido no núcleo das denominadas “cláusulas pétreas”. 

3. No caso concreto, há notícia de que de possível afronta ao direito à saúde do representante, o qual teve pedido de realização de 
exame negado pelo Hospital São José. Contudo, tal negativa se da com base em parecer médico apontando a desnecessidade da realização do mesmo 
exame que já havia sido realizado anteriormente. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pelo conhecimento da promoção de declíniocomo promoção de arquivamento, 
homologando-a , nos termos do voto do relator. 

Índice Geral: 32Índice do procurador: 5 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1570/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAJAI/BRUSQUE 
Número: 1.33.008.000112/2012-36 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RAFAEL BRUM MIRON 
ACESSIBILIDADE. PRÉDIO URBANO E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCALIZADOS EM BALNEÁRIO 

CAMBORIU/SC. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO.  
Hipótese em que não há atribuição do MPF, pois inexistente interesse da União a ser protegido por ação coletiva, tendo em vista 

tratar-se de notícia de ausência de acessibilidade à portadores de deficiência física em prédio urbano e estabelecimentos comerciais localizados no 
município de Balneário Camboriú/SC, de modo que cabível a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 33Índice do procurador: 6 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1435/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAJAI/BRUSQUE 
Número: 1.33.008.000388/2013-03 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RAFAEL BRUM MIRON 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. POSSÍVEL DIFUSÃO DO MARXISMO CULTURAL. UNIVERSIDADE PARTICULAR. 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.  
Tratando-se de representação em face de universidade particular, a competência para ajuizamento de eventual ação civil pública é 

da justiça estadual, de modo que é o Ministério Público do Estado quem tem atribuição para atuar no presente feito.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 34Índice do procurador: 7 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1495/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 
Número: 1.25.000.000660/2013-99 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANTONIA LELIA NEVES SANCHES 
DIREITO À SAÚDE. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO 

NO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAS PARA ANÁLISE DO VIÉS COLETIVO.  
1. À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público 

sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF.  
2. Hipótese em que evidenciada a perda do objeto do feito, tendo em vista a realização do exame médico de que necessitava o 

representante.  
3. Restante, contudo, em respeito ao Enunciado nº 1 do NAOP-PFDC-PRR4, verificar se o caso do representante foi isolado ou se 

há realmente demora excessiva para marcação do exame de ressonância magnética em Curitiba/PR.  
4. Desse modo, necessária a conversão do feito em diligências com o fim de (a) expedir ofício à Secretaria Municipal de Saúde para 

que informe se há lista de espera para a realização do referido exame e, caso positivo, qual o tempo médio de espera; e (b) em sendo constatado tempo 
de espera excessivo, que o Procurador da República de origem avalie a necessidade e a possibilidade de adoção de medidas pelo MPF com relação à 
questão coletiva aqui presente.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela conversão em diligências, nos termos do voto do relator.  
Índice Geral: 35Índice do procurador: 8 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1517/2014/ 
Origem: PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA 
Número: 1.25.009.000184/2012-45 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ROBSON MARTINS 
REFORMA AGRÁRIA. ACAMPAMENTO VINCULADO AO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA. NÃO SOLICITADAS INFORMAÇÕES AO INCRA. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAS.  
Hipótese em que a questão referente a ausência de fornecimento de água potável a moradores de Acampamento do MST já foi 

analisada pela 1ª CCR, que não homologou o arquivamento do feito, remanescendo a este núcleo, portanto, questão referente à reforma agrária.  
Nesse contexto, necessária a conversão do feito em diligências, pois não solicitadas informações ao Instituto Nacional de Reforma 

Agrária (INCRA) quanto à situação do Acampamento em questão, principalmente considerando informação dando conta da existência de ação de 
reintegração de posse daquele local ajuizada pelo DER.  
 

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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Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela conversão em diligências, nos termos do voto do relator.  
Índice Geral: 36Índice do procurador: 9 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1519/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CRICIUMA-SC 
Número: 1.33.003.000267/2013-01 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) DARLAN AIRTON DIAS 
EDUCAÇÃO. NOTÍCIA DE SUPOSTO OFERECIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO SEM 

AUTORIZAÇÃO DO MEC. FECHAMENTO DA INSTITUIÇÃO. REMANESCENTE. POSSÍVEL LESÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. REMESSA À 3ª CCR.  

1. Cabe à PRDC a garantia dos direitos constitucionais do cidadão em face de possível desrespeito destes pelos Poderes Públicos e 
pelos prestadores de serviço de relevância pública. Dentre tais hipóteses, destaca-se, por exemplo, o direito de acesso à educação.  

2. No caso concreto, verifica-se que houve o fechamento do CESULBRA, de modo que há a perda do objeto quanto à temática dos 
direitos do cidadão, cabendo a homologação parcial da promoção de arquivamento.  

3. Ressalvada, somente, a necessidade de realização de diligências para o envio de cópias do feito ao Ministério Público do Estado, 
visto que constatada a tramitação de Inquérito Civil Público referente a validade dos certificados expedidos pela Instituição.  

4. Remanescente, também, questão relativa à possível lesão ao direito do consumidor, de modo que necessária a remessa do feito à 
3ª CCR, que detém competência revisional nas matérias atinentes à proteção do consumidor e da ordem econômica.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação parcial da promoção de arquivamento e remessa à 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do voto do relator. 

Índice Geral: 37Índice do procurador: 10 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1506/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC 
Número: 1.33.005.000592/2013-46 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) DAVY LINCOLN ROCHA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALIMENTOS INTERNACIONAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO.  
1. O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação de execução de alimentos em favor de criança ou adolescente, 

pois expressamente previso no art. 201, III e V, do ECA (Lei 8069/90), bem como tendo em vista o caráter indisponível do direito à alimentação (art. 
1.707 do Código Civil), a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF.  

2. No caso concreto, uma que vez há sentença estrangeira fixando os alimentos devidos ao menor e essa já foi homologada no 
Brasil, necessário o ajuizamento de Ação de Execução de Alimentos perante a Justiça Federal, competente para atuar no feito, nos termos do art. 109, 
X, da CF, não incidindo, dessa forma, o procedimento previsto na Convenção de Nova York sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro (promulgada 
pelo Decreto 56.826/65).  

3. Nesse contexto, impende a não homologação da promoção de arquivamento, com o retorno dos autos à origem a fim de que o 
feito seja instruído com o objetivo de ajuizamento da Ação de Execução de Alimentos pela Procuradoria da República de origem. Ademais, 
determinada a comunicação à PGR, tendo em vista notícia de que tramita naquele órgão procedimento envolvendo as mesmas partes.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela não-homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 38Índice do procurador: 11 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1461/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S. MIGUEL DO OESTE 
Número: 1.33.012.000106/2013-09 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARIO ROBERTO DOS SANTOS 
DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. REALIZAÇÃO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO NO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAS PARA ANÁLISE DO VIÉS COLETIVO.  
1. À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público 

sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF.  
2. No caso concreto, evidenciada a perda do objeto do feito, tendo em vista a realização da cirurgia de que necessitava a 

representante, de modo que impende a homologação do arquivamento do feito para o caso concreto.  
3. Restante, contudo, a análise da questão coletiva, referente à demora para marcação de consultas e cirurgias ortopédicas via SUS 

em São Miguel do Oeste/SC, em respeito ao Enunciado nº 1 do NAOP-PFDC-PRR4.  
4. Desse modo, necessária a conversão do feito em diligências para que o Procurador de origem se manifeste acerca da viabilidade e 

adequação da tomada de medidas extraprocessuais ou, se for o caso, judiciais, com relação ao alegado viés coletivo.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela conversão em diligências, nos termos do voto do relator.  
Índice Geral: 39Índice do procurador: 12 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1539/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR 
Número: 1.25.005.000886/2013-40 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JOAO AKIRA OMOTO 
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MALEATO DE INDACATEROL (ONBRIZE) E ROFLUMILASTE 

(DAXAS). AJUIZAMENTO DE ACP. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde 
(artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF. No caso concreto, cabível 
o arquivamento do expediente, tendo em vista a judicialização do tema.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 40Índice do procurador: 13 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1486/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR 
Número: 1.25.005.000918/2013-15 
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Procurador(a) Oficiante: Dr(a) LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. SERETIDE (SALMETEROL + FLUTICASONA) 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MPF. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público sua 

promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF. No caso concreto, cabível o arquivamento do expediente, tendo em vista a judicialização do 
tema.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 41Índice do procurador: 14 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1489/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR 
Número: 1.25.005.000926/2013-53 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. SERETIDE (SALMETEROL + FLUTICASONA) 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MPF. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público sua 

promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF.No caso concreto, cabível o arquivamento do expediente, tendo em vista a judicialização do 
tema.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 42Índice do procurador: 15 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1484/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR 
Número: 1.25.005.001005/2013-16 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. SERETIDE (SALMETEROL + FLUTICASONA) 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MPF. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público sua 

promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF. No caso concreto, cabível o arquivamento do expediente, tendo em vista a judicialização do 
tema.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 43Índice do procurador: 16 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1527/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE GUAÍRA-PR 
Número: 1.25.012.000456/2013-39 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 
SAÚDE. DIREITO DA PARTURIENTE À PRESENÇA DE ACOMPANHANTE DURANTE TRABALHO DE PARTO, PARTO 

E PÓS-PARTO IMEDIATO. NÃO CONSTATADA IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que não foi constatada irregularidade nos hospitais oficiados com relação ao direito das parturientes à presença de 

acompanhante durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato (art. 19-J Lei 8.080/90). Desse modo, na ausência de medidas a serem 
executadas pelo MPF, impõe-se o arquivamento do feito.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 44Índice do procurador: 17 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1586/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO-PR 
Número: 1.25.014.000110/2013-11 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARCELO GODOY 
ASSISTÊNCIA À IMIGRANTE IDOSO. EXAURIMENTO DO OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO.  
1. Hipótese em que o feito foi encaminhado pelo Ministério Público do Estado do Paraná para a tomada de providências cabíveis 

com relação à situação supostamente irregular de imigrante peruano, bem como quanto à necessidade de concessão de benefício previdenciário, 
indeferido administrativamente pelo INSS.  

2. Nesse contexto, ante a notícia de que a situação imigratória do idoso é regular desde 1968, bem como de ajuizamento de ação 
previdenciária em seu nome pela Secretaria de Ação Social do Município de Coronel Vivida/PR, cabível o arquivamento do feito, pois exaurido seu 
objeto  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 45Índice do procurador: 18 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1502/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000051/2014-71 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO VESTIBULAR DA UFRGS. NÃO 

CONSTATADAS. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que a representação não revela fatos que configurem irregularidades no vestibular da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Desse modo, na ausência de outros fatos a serem apurados, bem como de fundamentos aptos a ensejar execução de medidas por parte 
do MPF, deve ser mantida a decisão de arquivamento.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 46Índice do procurador: 19 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1520/2014/ 

 
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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Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000079/2014-17 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
MORADIA. NOTÍCIA DE PERDA DE IMÓVEL DEVIDO À AÇÃO DE DESPEJO. QUESTÃO INDIVIDUAL. 

ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO 
FEITO.  

Hipótese em que os representantes visam à proteção de direito puramente individual, referente a perda de imóvel decorrente de ação 
de despejo por falta de pagamento de aluguel, de modo que impossibilitada a atuação do Ministério Público Federal, nos termos do disposto no art. 15 
da LC 75/1993. Ademais, constatado que os representantes estão devidamente amparados pela Defensoria Pública do Estado no processo judicial.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 47Índice do procurador: 20 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1542/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.001293/2011-30 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DISCRIMINAÇÃO ENTRE CLASSES NA CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE PELO PERITOS DO INSS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO.  
Hipótese em que, ao longo da instrução do procedimento, constatada pelo INSS a impossibilidade, dentro do atual sistema de 

dados, de realização de pesquisa apta a comprovar possível discriminação pelos médicos peritos da autarquia entre beneficiários empregados e não 
empregados quanto à concessão de benefícios por incapacidade.  

Desse modo, inexistentes nos autos elementos mínimos que justifiquem a execução de medidas pelo MPF, impende o arquivamento 
do feito.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 48Índice do procurador: 21 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1535/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.001822/2009-81 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS 
SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA APURAR EVENTUAL OMISSÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA 

REGULAMENTAÇÃO DA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

1. ' Hipótese em que houve o exaurimento do objeto do feito, inexistindo outras diligências a serem efetuadas pelo MPF, 
considerando-se que o Convênio firmado pelo município com a Fundação Universitária de Cardiologia foi substituído pelo Instituto Municipal de 
Estratégia de Saúde da Família, o qual, por sua vez, tem a constitucionalidade já discutida em ADI em andamento. Ademais, constatado que o 
Ministério da Saúde não detém competência para normatizar a questão relativa à tercerização de serviços no âmbito da Estratégia de Saúde da Família.  

2. Por fim, ressaltada a tramitação de procedimento no âmbito do MPE, em que já expedida Recomendação quanto a Convênios do 
Município com entidades filantrópicas no âmbito da Estratégia de Saúde à Família.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 49Índice do procurador: 22 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1505/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.001942/2013-64 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) FELIPE BRETANHA SOUZA 
CONCURSO PÚBLICO. IRRESIGNAÇÃO COM RELAÇÃO À NOTA DADA PELA BANCA EXAMIDORA NA PROVA DE 

TÍTULOS. QUESTÃO INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
1. Há legitimidade ativa do Ministério Público para atuar em casos em que constatada irregularidade em Concursos Públicos, com o 

objetivo de discutir atos administrativos que não observam os princípios constitucionais.  
2. Entretanto, no caso concreto, trata-se de representação visando discutir questão eminentemente individual referente a nota dada 

pela banca examinadora para a prova de títulos do representante, de modo que não cabe a atuação do Parquet.  
3. Homologação do arquivamento do feito, com ressalva da necessidade de realização de diligências para que seja remetida cópia 

da manifestação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre ao representante, bem como lhe seja informado que eventual reparação do direito lesado deve 
ser buscada junto à Defensoria Pública da União ou Juizado Espacial Federal 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 50Índice do procurador: 23 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1564/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.002234/2013-41 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
EDUCAÇÃO. NOTÍCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR MATRÍCULA EM CURSO OFERECIDO PELO 

PRONATEC. FALHA NO SISTEMA RESOLVIDA. OBJETO SANADO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que, em sendo constatada falha no sistema SISTEC, o MEC prontamente enviou comunicado ao SENAC Informática 

autorizando a efetivação da matrícula dos candidatos ao PRONATEC, antes prejudicada. Desse modo, sanado o objeto do feito, cabível a sua 
homologação  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 51Índice do procurador: 24 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1430/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE 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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Número: 1.29.000.002648/2013-70 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) SUZETE BRAGAGNOLO 
DIREITO À SAÚDE. NOTÍCIA DE DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE 

CANCER. CONSTATADO REGULAR ACOMPANHAMENTO MÉDICO PELO NOSOCÔMIO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO.  

1. À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público 
sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF.  

2. Hipótese em que constatado, ao longo da instrução do expediente, que o paciente vem recebendo o devido acompanhamento pela 
equipe médica do nosocômio, tendo inclusive recebido alta após a internação de emergência.  

3. Havendo, ademais, notícia de infecção por bactéria multirresistente, encaminhadas cópias do feito a procedimento correlato já em 
trâmite.  

4. Também remetidas cópias dos autos a expediente que apura notícia de falta de insumos e recursos para o Grupo Hospitalar 
Conceição. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 52Índice do procurador: 25 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1561/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BAGE-RS 
Número: 1.29.001.000118/2013-87 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CARLOS AUGUSTO TONIOLO GOEBEL 
EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA UNIPAMPA. HOMOLOGAÇÃO DA 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que cabível a homologação do arquivamento do feito, visto que (i) algumas das irregularidades apontadas já são objeto 

de outros procedimentos administrativos instaurados no âmbito do MPF; (ii) outras das irregularidades alegadas não revelam-se aptas a ensejar 
atividade investigatória do MPF; e (iii) foi determinada a abertura de dois novos expedientes quanto às irregularidades que ainda precisam ser 
investigadas pelo MPF, sendo o primeiro com relação às questões sanitárias ligadas à Instituição de Ensino e à possível construção em área de 
preservação e o segundo referente à falta de regulamentos internos claros e de divulgação de informação aos discentes.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 53Índice do procurador: 26 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1577/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO-RS 
Número: 1.29.003.000164/2013-66 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JORGE IRAJA LOURO SODRE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DE AGÊNCIA DO INSS. EXAURIMENTO DO OBJETO DO FEITO. 

HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que impende o arquivamento do presente feito, visto que realizadas as diligências solicitadas por este Núcleo de Apoio 

na 9ª sessão de julgamento de 27/09/2013, sendo devidamente comprovada nos autos a revalidação do alvará de proteção e prevenção contra incêndio 
junto ao Corpo de Bombeiros.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 54Índice do procurador: 27 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1493/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS 
Número: 1.29.009.001058/2013-40 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CICERO AUGUSTO PUJOL CORREA 
ACESSIBILIDADE. ESCOLAS FEDERAIS DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. EXAURIMENTO DO OBJETO DO 

FEITO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que impende o arquivamento do presente feito, visto que realizadas as diligências solicitadas por este núcleo de apoio 

na 9ª sessão de julgamento de 27/09/2013, sendo devidamente comprovado nos autos a existência de condições para o recebimento de alunos/as com 
necessidades especiais em todas as escolas federais oficiadas.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 55Índice do procurador: 28 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1478/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA ROSA-RS 
Número: 1.29.015.000019/2014-27 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CICERO AUGUSTO PUJOL CORREA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO UTILIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO 

CÁLCULO DA APOSENTADORIA PELO INSS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO.  

Hipótese em que não constatada prática de irregularidade por parte do INSS, visto que o cálculo dos benefícios previdenciários é 
realizado com base nos salários de contribuição e não no piso salarial nacional do magistério da educação básica, instituído pela Lei 11.738/2008, o 
qual alcança somente os professores aposentados cujos proventos sejam pagos pela União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 56Índice do procurador: 29 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1598/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.000437/2014-51 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 

 
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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REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE SUPOSTAS FRAUDES COMEDITAS POR LABORATÓRIOS DE ANÁLISE DE DNA 
LOCALIZADOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO 
FEITO.  

Hipótese em que cabível o arquivamento do feito, ante a ausência de atribuição da PR-SC, tendo em vista que os fatos narrados na 
representação, dando notícia de supostas fraudes em exames de DNA, ocorreram no Estado de Minas Gerais e no Distrito Federal, tendo o interessado 
remetido cópias do seu conteúdo a todas as Procuradorias da República do Brasil.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 57Índice do procurador: 30 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1466/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.003498/2012-16 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
IDOSO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO. RECOMENDAÇÃO 

01/2013 DO MPF. CONSTATADO EFETIVO CUMPRIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que constatado in loco o devido atendimento às normas legais e à recomendação expedida pelo MPF para que a 

representada garantisse o efetivo respeito ao atendimento prioritário nos termos da lei 10.048/2000.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 58Índice do procurador: 31 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1547/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC 
Número: 1.33.001.000432/2013-37 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MICHAEL VON MUHLEN DE BARROS GONCALVES 
DIREITO À SAÚDE. FILA DE ESPERA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS. ENDOMETRIOSE. 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NA ORDEM DE ESPERA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  
1. Hipótese em que houve decisão anterior deste núcleo de apoio que conheceu como arquivamento o declínio de atribuições à 

defensoria pública do estado, não o homologando.  
2. Há impossibilidade de intervenção na ordem da fila de espera do SUS, uma vez que implicaria no favorecimento do representante 

em detrimento dos demais pacientes que também aguardam para a realização de cirurgia. Há claro conflito de direitos fundamentais, no qual o direito à 
saúde do representante choca-se diretamente com o direito ao tratamento igualitário de todos aqueles pacientes que também aguardam a realização do 
procedimento. 

3. Não identificadas irregularidades no andamento da fila de espera, conforme diligências realizadas pelo Procurador de origem. No 
caso concreto, a representante encontra-se na posição 21, sendo que em junho de 2013 estava na posição 53  

4. Desse modo, realizadas as diligências solicitadas por esse núcleo de apoio, o arquivamento do feito é medida que se impõe.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 59Índice do procurador: 32 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1546/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000449/2013-84 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE POSSÍVEL OMISSÃO PELO IMETRO/SC NA FISCALIZAÇÃO DE 

CRONOTACÓGRAFOS. NÃO CONSTATADA IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO 
DO FEITO.  

Hipótese em que, ao longo da instrução do presente procedimento, não foi constatada irregularidade na atuação do IMETRO/SC, 
que, inclusive, é referência nacional no que diz respeito à fiscalização de cronotacógrafos, sendo um dos estados que mais efetuou fiscalizações ao 
longo dos últimos anos.  

Desse modo, na ausência de medidas a serem executadas pelo MPF, impõe-se o arquivamento do feito.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 60Índice do procurador: 33 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1491/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOAÇABA-SC 
Número: 1.33.004.000029/2013-88 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) DANIEL RICKEN 
DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. 

HOMOLOGAÇÃO NO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIAS PARA ANÁLISE DO VIÉS COLETIVO.  
1. À vista da natureza indisponível do direito constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público 

sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF.  
2. Hipótese em que evidenciada a perda do objeto do feito, tendo em vista a realização da cirurgia de prótese de quadril de que 

necessitava a representante.  
3. Necessário, ainda, em respeito ao Enunciado nº 1 do NAOP-PFDC-PRR4, analisar a questão coletiva. Nesse contexto, constatada 

a assinatura do Termo de Compromisso de Garantia em Assistência de Alta Complexidade em Traumato-ortopedia com o Hospital São Francisco. 
Entretanto, não comprovada a efetiva diminuição do tempo de espera para a realização da cirurgia em questão (antes de quase 2 anos).  

4. Desse modo, necessária a conversão do feito em diligências com o fim de (a) expedir ofício à Secretaria Estadual de Saúde para 
que informe qual o tempo médio de espera para a realização de procedimento ortopédico de alta complexidade no Estado e se esse efetivamente 
reduziu após a assinatura do referido Termo; e (b) em sendo constatado tempo de espera excessivo, que o Procurador da República de origem avalie a 
necessidade e a possibilidade de adoção de medidas pelo MPF com relação à questão coletiva aqui presente.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela conversão em diligências, nos termos do voto do relator.  
Índice Geral: 61Índice do procurador: 34 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1548/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE TUBARAO/LAGUNA 
Número: 1.33.007.000004/2014-35 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 
SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AJUIZAMENTO DE 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELO MPF. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. À vista da natureza indisponível do direito 
constitucional à saúde (artigo 196 e seguintes da CF), compete ao Ministério Público sua promoção, a teor do que dispõe o caput do art. 127 da CF. No 
caso concreto, cabível o arquivamento do expediente, tendo em vista a judicialização do tema.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. Com 
determinação de inclusão do feito no Banco de Boas Práticas.  

Índice Geral: 62Índice do procurador: 35 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1498/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAJAI/BRUSQUE 
Número: 1.33.008.000263/2013-75 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RAFAEL BRUM MIRON 
IDOSO. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTA CORRENTE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 

PERDA DO OBJETO NO CASO CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
Hipótese em que houve a perda do objeto do feito, tendo em vista decisão judicial que ordenou o desbloqueio da conta corrente do 

representante, de modo que cabível o arquivamento do presente expediente.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 63Índice do procurador: 36 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1614/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S. MIGUEL DO OESTE 
Número: 1.33.012.000280/2013-43 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARIO ROBERTO DOS SANTOS 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. NOTÍCIA DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO BOLSA FAMÍLIA. SITUAÇÃO 

REGULARIZADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO.  
Hipótese em que cabível o arquivamento do feito, tendo em vista que, conforme os documentos juntados aos autos, foi regularizada 

a situação da representante, que já está recebendo normalmente os valores referentes ao benefício Bolsa Família de que faz jus.  
Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 64Índice do procurador: 37 
Relator(a): Dr(a) JANUARIO PALUDO Voto nº: 1470/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S. MIGUEL DO OESTE 
Número: 1.33.012.000343/2012-81 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARIO ROBERTO DOS SANTOS 
DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA ACOMPANHAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA O 

COMBATE AO VETOR DA DENGUE. RECOMENDAÇÃO PRM/SMO 74/2012. EXAURIMENTO DO OBJETO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO 
DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Hipótese em que houve o exaurimento do objeto do feito, uma vez que constatado nos autos que o município de São Miguel do 
Oeste/SC está adotando as medidas necessárias para o combate ao vetor da dengue, em cumprimento à Recomendação 74/2012, inexistindo outras 
medidas a serem adotadas pelo MPF.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
RELATORIA DO PRRMARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Índice Geral: 65Índice do procurador: 1 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1385/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 
Número: 1.04.010.000002/2014-99 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANTONIA LELIA NEVES SANCHES 
ACESSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO. REPRESENTANTE DECLARA-SE SURDO E NOTICIA A AUSÊNCIA DE 

INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA AUXILIAR NAS AULAS PREPARATÓRIAS E NA REALIZAÇÃO DA PROVA PARA RENOVAÇÃO DA 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, JUNTO AO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ - DETRAN/PR. 
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 66Índice do procurador: 2 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1411/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 
Número: 1.04.010.000003/2014-33 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANTONIA LELIA NEVES SANCHES 
REPRESENTAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO ÀS PRECÁRIAS CONDIÇÕES DO CORREDOR DE ESPERA E 

ATENDIMENTO PRESTADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE DE PERÍCIA MÉDICA DE CURITIBA/PR. CORREDOR ESTREITO E 
SEM VENTILAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 67Índice do procurador: 3 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1468/2014/ 
Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO ALEGRE 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Número: 1.04.010.000004/2014-88 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
REPRESENTAÇÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, REGULAMENTADO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.911/1997 E 
PELO DECRETO ESTADUAL Nº 4.742/2009. REPRESENTANTE PORTADORA DE TRANSTORNO BIPOLAR ETRANSTORNO DE 
PERSONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 68Índice do procurador: 4 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1268/2013/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO-PR 
Número: 1.04.010.000023/2013-23 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ALEXANDRE HALFEN DA PORCIUNCULA 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

DE REMOÇÃO DE CÁLCULO RESIDUAL NA VESÍCULA. RECLAMAÇÃO QUANTO À DEMORA NA REALIZAÇÃO DO 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela não-homologação da promoção de declínio, no que foi acompanhado pelo PRR 
Januário Paludo e pelo PRR Paulo Leivas, com a ressalva pelo PRR Paulo Leivas de que as questões individuais de saúde podem ser encaminhadas às 
defensorias públicas e aos juizados especiais federais, conforme Encaminhamento nº 3, do Encontro Regional, nos termos do voto do relator.  

Índice Geral: 69Índice do procurador: 5 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1348/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE LONDRINA-PR 
Número: 1.25.005.001019/2013-21 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) LUIZ ANTONIO XIMENES CIBIN 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA DE ALTO ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO POR BACTÉRIA NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA/PR. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DE PACIENTE INFECTADO. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” 
ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 70Índice do procurador: 6 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1370/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PATO BRANCO-PR 
Número: 1.25.014.000151/2013-15 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARCELO GODOY 
Retirado de pauta pelo relator.  
Índice Geral: 71Índice do procurador: 7 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1440/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000020/2014-11 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE FUNCIONAMENTO IRREGULAR NA LINHA DE TRANSPORTE COLETIVO GUAÍBA-

PORTO ALEGRE, PRESTADO PELA EMPRESA “RIO GUAÍBA”, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUAÍBA/RS. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 
“PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 72Índice do procurador: 8 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1421/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000024/2014-07 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) SUZETE BRAGAGNOLO 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS OCORRÊNCIAS DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO DE 

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 73Índice do procurador: 9 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1429/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000077/2014-10 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
MEGAEVENTOS. OBRA DE MOBILIDADE URBANA DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE 2014 

NO BRASIL. OBRA “TRINCHEIRA DA RUA ANITA GARIBALDI”, PORTO ALEGRE/RS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE/RS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 74Índice do procurador: 10 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1398/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.002664/2013-62 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
REPRESENTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A FALTA DE ACESSIBILIDADE NA ESTAÇÃO “RODOVIÁRIA” DO 

TRENSURB DE PORTO ALEGRE/RS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, IDOSOS, GESTANTES E 
PESSOAS COM CRIANÇAS NO COLO OU COM BAGAGENS. NOTÍCIA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA INSUFICIENTE DAS ESTAÇÕES 
DO TRENSURB. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO 
DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 75Índice do procurador: 11 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1343/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.MARIA/SANTIAGO 
Número: 1.29.008.000169/2013-49 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) IVAN CLAUDIO MARX 
REFORMA AGRÁRIA. REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO 

“ASSENTAMENTO CARLOS MARIGHELLA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS. VENDA DOS LOTES DOS 
ASSENTADOS A TERCEIROS. VIOLAÇÃO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO FIRMADO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL, POR SE TRATAR DE ASSENTAMENTO ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 76Índice do procurador: 12 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1185/2013/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000391/2013-79 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
ACESSIBILIDADE. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO INSTAURADO PARA AVERIGUAR O CUMPRIMENTO DA 

RESOLUÇÃO Nº 3871/2012 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) PELA EMPRESA “TRANSPORTES 
JUCAR LTDA”, A FIM DE GARANTIR O ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA AO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. NOTÍCIA DE QUE A EMPRESA NÃO OPERA EM LINHAS DE TRANSPORTE INTERESTADUAIS DE 
PASSAGEIROS, APENAS EM LINHAS DE TRANSPORTE MUNICIPAIS E ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC. ATRIBUIÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 
“PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 77Índice do procurador: 13 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1275/2013/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE-SC 
Número: 1.33.005.000508/2013-94 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARIO SERGIO GHANNAGE BARBOSA 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE FATO AUTUADA A PARTIR DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO LEITE 

“NEOCATE ADVANCE” À CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E DE SOJA PELO SISTEMA ÚNICO 
DE SAÚDE (SUS). LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.  

Deliberação do Colegiado: Após o voto do do PRR Marcus Vinícius Macedo pela não- homologação da promoção de declínio, no 
que foi acompanhado pelo PRR Januário Paludo, o PRR Paulo Leivas votou pela homologação do declínio, por entender que as questões individuais de 
saúde podem ser encaminhadas às defensorias públicas e aos juizados especiais federais, conforme Encaminhamento nº 3, do Encontro Regional. 

Decisão do Colegiado: Por maioria pela não homologação da promoção de declíniode atribuição, nos termos do voto do relator, 
vencido o PRR Paulo Leivas. 

Índice Geral: 78Índice do procurador: 14 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1314/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAJAI/BRUSQUE 
Número: 1.33.008.000426/2012-39 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RAFAEL BRUM MIRON 
SAÚDE. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO INSTAURADO A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO EM FACE DO HOSPITAL DO 

CORAÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, TENDO EM VISTA A NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA À 
PACIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL QUE JUSTIFIQUE A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 
“PARQUET” ESTADUAL  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 79Índice do procurador: 15 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1347/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE-RS 
Número: 1.29.006.000403/2013-58 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANELISE BECKER 
REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE NÃO-FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS A ESTUDANTE POR PARTE DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS, LOCALIZADO EM RIO 
GRANDE/RS, PARA A ELABORAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO SUPERVISIONADO PELO CENTRO 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. 
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INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE. MATÉRIA DE DIREITO EMINENTEMENTE INDIVIDUAL. REMESSA DO FEITO À ORIGEM 
PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.  

Decisão do Colegiado: Pela conversão do feito em diligências, com ressalva de fundamentação pelo PRR Paulo Leivas para que 
seja verificado o viés coletivo do caso em apreço, ressalva à qual o relator também aderiu. Unânime. 

Índice Geral: 80Índice do procurador: 16 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1359/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU-SC 
Número: 1.33.001.000569/2013-91 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RICARDO KLING DONINI 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. FORNECIMENTO GRATUITO DE PROTETOR SOLAR PELO PODER PÚBLICO À 

PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE PELE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela não-homologação da promoção de arquivamento, com determinação de que seja 
analisado o viés coletivo do caso em apreço, nos termos do voto do relator.  

Índice Geral: 81Índice do procurador: 17 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1419/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANA 
Número: 1.25.000.001427/2012-42 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) ANTONIA LELIA NEVES SANCHES 
REPRESENTAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO INSTAURADO PARA APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA 

EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL PELA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA NO PARANÁ. 
SITUAÇÃO REGULARIZADA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 82Índice do procurador: 18 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1332/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000595/2013-52 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
REPRESENTAÇÃO. COAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MÚSICO. REFERÊNCIA DE QUE A ORDEM 

DOS MÚSICOS DO BRASIL-OMB COAGE OS MÚSICOS NÃO-INSCRITOS NA ENTIDADE, BEM COMO OS PROPRIETÁRIOS DE CASAS 
NOTURNAS QUE CONTRATAM OS ARTISTAS NÃO-REGISTRADOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. OMB AGUARDA A 
DECISÃO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL-ADPF Nº 183, QUE TRAMITA PERANTE O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-STF E CONTESTA 22 ARTIGOS DA LEI FEDERAL Nº 3.857/1960, QUE CRIOU A AUTARQUIA 
CORPORATIVA. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 83Índice do procurador: 19 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1339/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.002581/2013-73 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR 

CIDADÃO QUE QUESTIONA A PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR PORTANDO APENAS A OCORRÊNCIA POLICIAL, 
EM CASOS DE FURTO OU ROUBO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO-CNH. SOLICITAÇÃO DE QUE O MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PROPONHA AÇÃO COLETIVA PARA ALTERAR A RESOLUÇÃO Nº 205/2006, DO CONSELHO NACIONAL DE 
TRÂNSITO-CONTRAN. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA REQUERIMENTO DA CONFECÇÃO DE SEGUNDA VIA DA CNH. 
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES E PREJUÍZOS AO CIDADÃO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 84Índice do procurador: 20 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1335/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.002598/2013-21 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 
EDUCAÇÃO. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR CANDIDATA 

DO EXAME DE ORDEM UNIFICADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL¿OAB. INSURGÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DA 
TAXA DE INSCRIÇÃO PELOS CANDIDATOS HIPOSSUFICIENTES. REPRESENTANTE DECLAROU ESTAR DESEMPREGADA. 
PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO PARA OS CANDIDATOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO 
PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL E QUE COMPROVAREM SER MEMBRO DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. 
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 85Índice do procurador: 21 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1325/2014//2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO 
Número: 1.29.004.001628/2012-61 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) FREDI EVERTON WAGNER 
REFORMA AGRÁRIA. PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA NOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS. APURAÇÃO DA ATUAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
REFORMA AGRÁRIA¿INCRA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 86Índice do procurador: 22 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1345/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000158/2013-99 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CLAUDIO TERRE DO AMARAL 
CONCURSO PÚBLICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. NOTÍCIA DE QUE UM RAPAZ CHAMADO “CAUÊ”, CANDIDATO AO 

CARGO DE AUXILIAR DE ANATOMIA E NECROPSIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS-UFPEL, CRIADO PELO 
EDITAL CPSI Nº 067/2013, ESTARIA COM UMA VAGA GARANTIDA POR TER TRABALHADO NA ÁREA DE NECROPSIA DA UFPEL 
DURANTE SETE ANOS E POR CONHECER OS INTEGRANTES DA BANCA EXAMINADORA. INEXISTÊNCIA DE CANDIDATO COM 
ESSE NOME INSCRITO OU APROVADO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 87Índice do procurador: 23 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1323/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS-RS 
Número: 1.29.005.000193/2013-16 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CLAUDIO TERRE DO AMARAL 
CONCURSO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO 

DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE-IFSUL, LOCALIZADO EM PELOTAS/RS. SUPOSTA COMUNICAÇÃO ENTRE OS CANDIDATOS 
DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA E POSSE DE APARELHO CELULAR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. 
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 88Índice do procurador: 24 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1346/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S.MARIA/SANTIAGO 
Número: 1.29.005.000209/2013-82 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) IVAN CLAUDIO MARX 
CONCURSO PÚBLICO. REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE PREJUÍZOS CAUSADOS AOS CANDIDATOS INSCRITOS EM 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA MARIA-UFSM, EM DECORRÊNCIA DA DIFICULDADE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO¿GRU 
DEVIDO À GREVE DOS BANCÁRIOS. ALTERNATIVAS PARA O PAGAMENTO. FUNCIONAMENTO REGULAR DAS AGÊNCIAS DO 
BANCO DO BRASIL S/A DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS PARA O RECOLHIMENTO DE GRU. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
  
Índice Geral: 89Índice do procurador: 25 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1230/2013/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO SANTA CRUZ DO SUL-RS 
Número: 1.29.007.000029/2013-81 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) CELSO ANTONIO TRES 
SAÚDE. REPRESENTAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR AS RAZÕES DA 

FALTA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “RITALINA 10MG”, PELO “LABORATÓRIO NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A.”, NO 
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS. INTERRUPÇÃO DA FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DEVIDO AO ATRASO NOS 
PROCESSOS DE INTERNALIZAÇÃO DO INSUMO DA “RITALINA 10MG”, EM DECORRÊNCIA DA GREVE DOS SERVIDORES DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). COMPROVADA NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DO 
MEDICAMENTO NO MERCADO BRASILEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DE INFRAÇÃO SANITÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 6.437/1997. 
HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 90Índice do procurador: 26 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1337/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE URUGUAIANA-RS 
Número: 1.29.011.000246/2013-10 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MARCELO AUGUSTO MEZACASA 
REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE REPRESENTAÇÃO DE MÃE DE ESTUDANTE DO 

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRÍCA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA-UNIPAMPA AGRACIADA COM BOLSA PARA A 
REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO CIENTÍFICO NA “SOUTHERN UNIVERSITY”, LOCALIZADA NA CIDADE DE BATON ROUGE, 
ESTADO DA LOUISIANA, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRESENÇA DE HOMENS NOS QUARTOS 
E DEPENDÊNCIAS DO ALOJAMENTO EXCLUSIVAMENTE FEMININO DA UNIVERSIDADE. SOLICITA O RETORNO IMEDIATO DA 
ACADÊMICA AO BRASIL. ESTUDANTE MAIOR DE IDADE QUE NÃO DESEJA ABANDONAR A BOLSA DE ESTUDOS E RETORNAR AO 
BRASIL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 91Índice do procurador: 27 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1331/2014//2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL 
Número: 1.29.020.000072/2013-78 

 
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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Procurador(a) Oficiante: Dr(a) PEDRO NICOLAU MOURA SACCO 
REPRESENTAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE DIFERENÇA DE DESCONTO 

DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM AÇÃO JUDICIAL QUE TRAMITOU PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DE SANTA CRUZ 
DO SUL/RS. REPRESENTANTE ALEGA INSATISFAÇÃO COM A ATUAÇÃO DE SEU ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE 
IRREGULARIDADES. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 92Índice do procurador: 28 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1248/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.002898/2013-87 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
REPRESENTAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA, 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), NO “PADRÃO DE RESPOSTA DA PEÇA PROFISSIONAL”, NA ÁREA DE DIREITO PENAL, DA 2ª 
FASE DO “X EXAME DE ORDEM UNIFICADO”, REALIZADO NO DIA 16/06/2013. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO 
INTERFERIR NA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA NA FORMULAÇÃO DE QUESTÕES, CORREÇÃO DE PROVAS E 
ATRIBUIÇÃO DE NOTAS AOS EXAMINANDOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO CASO CONCRETO. HOMOLOGAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 93Índice do procurador: 29 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1358/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA - SANTA CATARINA 
Número: 1.33.000.003491/2013-77 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) MAURICIO PESSUTTO 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REPRESENTAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO CÁLCULO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. DIFERENÇA ENTRE OS 
VALORES DE APOSENTADORIA NA DATA DO DIREITO ADQUIRIDO E NA DATA EM QUE A REPRESENTANTE COMPLETA 60 ANOS 
DE IDADE. MATÉRIA DE DIREITO EMINENTEMENTE INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 94Índice do procurador: 30 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1408/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000297/2013-10 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO VÍRUS “INFLUENZAE” PELO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/SC. 
ATENDIDOS OS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 05/2013, EXPEDIDA PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA REMETENTE. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 95Índice do procurador: 31 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1391/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000322/2013-65 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO VÍRUS “INFLUENZAE” PELO MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA/SC. 
ATENDIDOS OS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 28/2013 EXPEDIDA PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA REMETENTE. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 96Índice do procurador: 32 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1392/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000323/2013-18 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO VÍRUS “INFLUENZAE” PELO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC. 
ATENDIDOS OS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 29/2013 EXPEDIDA PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA REMETENTE. 
EXAURIMENTO DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 97Índice do procurador: 33 
Relator(a): Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO Voto nº: 1407/2014/ 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE CHAPECO-SC 
Número: 1.33.002.000330/2013-10 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a) RENATO DE REZENDE GOMES 
SAÚDE. PROCEDIMENTO INSTAURADO PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO VÍRUS “INFLUENZAE” PELO MUNICÍPIO DE IRATI/SC. ATENDIDOS 
OS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 36/2013, EXPEDIDA PELO PROCURADOR DA REPÚBLICA REMETENTE. EXAURIMENTO DO 
OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
PROCEDIMENTOS EM MESA 
VOTO VISTA PRR JANUÁRIO PALUDO 
Índice Geral: 98 
Relator(a): Dr(a) MARCELO VEIGA BECKHAUSEN Voto nº: 940/2014 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE BLUMENAU/SC 
Número:1.33.001.000232/2013-84 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a)Rafaella Alberici de Barros Gonçalves 
Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento, proferiu voto vista o PRR 

Januário Paludo no mesmo sentido, no que os demais acompanharam. Unânime. Com a determinação de inclusão do feito no Banco de Boas Práticas. 
Índice Geral: 99  
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 1317/2014 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE ITAJAÍ-BRUSQUE/SC 
Número:1.33.008.000230/2013-25 
Procurador(a) Oficiante: Dr(a)RAFAEL BRUM MIRON 
Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pela homologação da promoção de declínio de atribuição, proferiu voto vista o 

PRR Januário Paludo pelo não-conhecimento do feito e remessa para a 5ª CCR. A seguir, pediu vista o PRR Paulo Leivas. Aguarda o PRR Marcus 
Vinícius Macedo. 

Índice Geral: 100 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 0340/2014 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE/SC 
Número:1.04.010.000007/2013-31 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) DAVY LINCOLN ROCHA 
Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pelo conhecimento da promoção como arquivamento, homologando-a, proferiu 

voto-vista divergente o PRR Januário Paludo pelo não conhecimento do declínio de atribuições à DPU e recebimento como promoção de arquivamento 
não a homologando. A seguir, o PRR Paulo Leivas pediu vista. Aguarda o PRR Marcus Vinícius Macedo. 

Índice Geral: 101 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA Voto nº: 0779/2014 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA – RIO GRANDE DO SUL 
Número:1.29.000.000358/2011-20 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) SUZETE BRAGAGNOLO 
Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento, proferiu voto vista o PRR 

Januário Paludo no mesmo sentido, no que os demais acompanharam. Unânime.  
RETIRADO DE PAUTA PRR JANUÁRIO PALUDO 
Índice Geral: 102 
Relator(a): Dr(a)JANUARIO PALUDOVoto nº: 1170/2013 
Origem: PROCURADORIA DA REPUBLICA – SANTA CATARINA 
Número:1.33.000.002089/2012-94 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) maurício pessutto 
IDOSO. RESTRIÇÃO DE PRAZO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. É legal a restrição do prazo de financiamento 
realizada pela Caixa Econômica Federal, pois em conformidade com a Circular nº111/1999 da SUSEP e considerando-se, também, que o art. 79 da Lei 
11.977/2009 exige a contratação obrigatória de seguro habitacional para a celebração de contrato de financiamento, e esse, por sua vez, pode ser pode 
ser recusado pela seguradora quando a soma da idade do segurado e do prazo do financiamento for superior a 80 anos e 6 meses (art. 9º da Resolução 
205/2009 do CNSP).  

Decisão do Colegiado: Após o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento, pediu vista o PRR Paulo Leivas. 
Aguarda o PRR Marcus Vinícius Macedo. 

PROCEDIMENTO DE COORDENAÇÃO – JANUÁRIO PALUDO 
Índice Geral: 103 
Relator(a): Dr(a)JANUARIO PALUDO  
Número:1.04.010.000017/2013-76 
Procedimento para acompanhar a política pública denominada “Plano Crack” 
Deliberação do colegiado: Procedimento já apreciado no início desta sessão. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO – JANUÁRIO PALUDO 
Índice Geral: 104 
Relator(a): Dr(a)JANUARIO PALUDOVoto nº: 1643/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA 
Número:1.29.008.000053/2014-91 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Ivan Cláudio Marx 
CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DO ESTADO. SECRETARIA DA FAZENDA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 
Hipótese em que não há atribuição da PFDC, nem interesse da União a ser protegido por ação coletiva, tendo em vista tratar-se de 

representação em face do indeferimento de inscrição de portador de necessidades especiais em concurso público promovido pela Secretaria da Fazenda 
Estadual, de modo que cabível a remessa dos autos ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
RETIRADO DE PAUTA – PAULO GILBERTO COGO LEIVAS 
Índice Geral: 105 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Relator(a): Dr(a)PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 944/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS 
Número:1.29.005.000067/2013-53 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Cláudio Terre do Amaral 
Previdência e ASSISTÊNCIA social. PROCEDIMENTO instaurado para averiguar a regularidade da conduta dos médicos peritos 

vinculados à Gerência Executiva do INSS em Pelotas/RS, no que concerne ao prazo de auxílio-doença deferido a dependentes de tóxicos, sobretudo de 
cocaína e crack. Não-homologação da promoção de arquivamento. NECESSIDADE DEACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
DE TRABALHO CRIADO PARA PROPOR MEDIDAS UNIFORMIZADORAS EPROPOR AS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS 
CABÍVEIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES.  

Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pela não-homologação da promoção de arquivamento, no que foi acompanhado 
pelo PRR Januário Paludo, proferiu voto divergente o PRR Marcus Vinícius pela homologação porque entende se tratar de questão técnica. 

Decisão do Colegiado: Por maioria, pela não homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator, com 
determinação pelo PRR Januário Paludo de extração de cópias para a juntada ao procedimento1.04.010.000017/2013-76, de Coordenação para 
acompanhar a política pública denominada “Plano Crack” 

DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÃO – PAULO GILBERTO COGO LEIVAS 
Índice Geral: 106 
Relator(a): Dr(a)PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1551/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JOINVILLE 
Número: 1.33.005.000571/2013-21 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a)Tiago Alzuguir Gutierrez 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. NOTÍCIA DE MÁS CONDIÇÕES DAS CALÇADAS 

NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DR. ELPÍDIO BARBOSA, EM JOINVILLE/SC. ATRIBUIÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 107 
Relator(a): Dr(a)PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1584/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU 
Número:1.25.003.000007/2014-81 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Alexandre Collares Barbosa 
SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO ATENDIMENTO médico fornecido pelo Hospital Cataratas, em Foz do 

Iguaçu/PR, através do SISTEMA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, EFETIVOS E MILITARES, ATIVOS E 
APOSENTADOS DA RESERVA REMUNERADA DO ESTADO DO PARANÁ (SAS).SISTEMA REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 
8.887/10 DO ESTADO DO PARANÁ. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 108 
Relator(a): Dr(a)PAULO GILBERTO COGO LEIVAS Voto nº: 1588/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA – SANTA CATARINA 
Número:1.33.000.000644/2014-13 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) maurício pessutto 
REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE EM MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DE VEREADOR DURANTE SESSÃO NA 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. AUTORIDADE MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
VOTO VISTA – PAULO GILBERTO COGO LEIVAS 
Índice Geral: 109 
Relator(a): Dr(a)JANUÁRIO PALUDO Voto nº: 1235/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA – RIO GRANDE DO SUL 
Número:1.29.000.000707/2012-94 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a)Ana Paula Carvalho Medeiros 
Julgamento adiado. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO – MARCUS VINÍCIUS AGUIAR 
Índice Geral: 110 
Relator(a): Dr(a)marcus vinícius aguiar macedo nº: 1579/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA – RIO GRANDE DO SUL 
Número:1.29.000.000339/2014-46 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR 
REPRESENTAÇÃO. NÃO-CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 304/2008, QUE DISPÕE SOBRE AS VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A VEÍCULOS QUE TRANSPORTEM PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 
E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE GUAÍBA/RS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL. HOMOLOGAÇÃO DA PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO “PARQUET” ESTADUAL.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
VOTO VISTA – MARCUS VINÍCIUS AGUIAR MACEDO 
Índice Geral: 111 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRAvoto nº: 1021/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS 
Número: 1.29.005.000075/2013-08 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Max dos Passos Palombo 

 
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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Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento, proferiu voto vista o PRR 
Marcus Vinícius Macedo no mesmo sentido, no que os demais acompanharam. Unânime.  

Índice Geral: 112 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRAvoto nº: 1031/2013 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS 
Número: 1.29.005.000040/2010-18 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Cláudio Terre do Amaral 
Deliberação do Colegiado: Após o voto do relator pela homologação da promoção de declínio de atribuição, proferiu voto vista o 

PRR Marcus Vinícius Macedo no mesmo sentido, no que os demais acompanharam. Unânime.  
DECLÍNIOs DE ATRIBUIÇÃO – JANUÁRIO PALUDO 
Índice Geral: 113 
Relator(a): Dr(a)JANUARIO PALUDOVoto nº: 1531/2014 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE PELOTAS 
Número:1.29.005.000205/2014-85 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Cláudio Terre do Amaral 
CONCURSO PÚBLICO. EMATER. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

HOMOLOGAÇÃO.Hipótese em que não há atribuição da PFDC, nem interesse da União a ser protegido por ação coletiva, tendo em vista tratar-se de 
concurso público para empresa pertencente à esfera estadual, de modo que cabível a remessa dos autos ao Ministério Público do RS. 

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
Índice Geral: 114 
Relator(a): Dr(a)JANUARIO PALUDOVoto nº: 1537/2014 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Número: 1.29.000.000071/2014-42 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Ana Paula Carvalho Medeiros 
SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA CREMERS NO HOSPITAL PETRÓPOLIS DE PORTO 

ALEGRE – RS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. Hipótese em que não há atribuição 
da PFDC, tendo em vista a inexistência de elementos que configurem a competência federal, nos termos do Art. 109 da CRFB. Assim, impende o 
declínio de atribuição do feito ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ante acompetência residual da Justiça Estadual.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de declínio de atribuição, nos termos do voto do relator. 
VOTO VISTA 
Índice Geral: 115 
Relator(a): Dr(a) DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRAvoto1209/2013 
Voto-vista:Dr(a) ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ 
Origem:PROCURADORIA DA REPUBLICA - PARANÁ 
Número:1.25.000.002117/2012-45 
Procurador(a) Oficiante:Dr(a) Antonia Lélia Neves Sanches 
IDOSO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DOS DIREITOS DOS IDOSOS POR PARTE DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). DIREITO A ACOMPANHANTES EM HOSPITAIS, EXAMES E PERÍCIA MÉDICA. 
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DE ACORDO COM PARECER 09, DE 2006, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CABE AO 
PROFISSIONAL MÉDICO AVALIAR SE A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE AFIGURA-SE CAPAZ DE INTERFERIR NO REFERIDO 
PROCEDIMENTO, AUTORIZANDO OU NÃO A SOLICITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MPF.HOMOLOGAÇÃO DA 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  

Decisão do Colegiado: Por unanimidade, pela homologação da promoção de arquivamento, nos termos do voto do relator. 
Por fim, restou consignado o seguinte: Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 17h35min 
 

PAULO GILBERTO COGO LEIVAS 
Coordenador do NAOP-PFDC-PRR4 

Procurador Regional da República 
 

DOMINGOS SÁVIO DRESCH DA SILVEIRA 
Procurador Regional da República 

 
JANUÁRIO PALUDO 

Procurador Regional da República 
 

MARCUS VINÍCIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 

 
Convidados: 

 
MARIA HILDA MARSIAJ PINTO 

Procurador Regional da República 
 

CLAUDIO DUTRA FONTELLA 
Procurador Regional da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | AC - 2836| 

PORTARIA Nº 36, DE 31 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000595/2013-24 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, e no artigo 6º, incisos VII, ''b'', c/c artigo 7º, inciso I, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93, e: 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório n. 1.10.000.000595/2013-24 teve seu prazo de tramitação expirado em 
29/03/2014 sem que tenham sido encerradas as diligências necessárias para conclusão dos fatos apurados; 

RESOLVE convertê-lo em Inquérito Civil, com o com o fito de “apurar supostas irregularidades praticadas pelo ex-prefeito JOAIS 
DA SILVA DOS SANTOS, em razão da não prestação de contas dos valores recebidos pelo Município de Capixaba/AC do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE –, referente ao Programa Caminhos da Escola, no ano de 2009”. 

Ante o exposto, DETERMINO:  
1) Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 
2) Comunique-se à 5ª CCR a presente conversão; 
3) Aguarde-se a resposta do Ofício n. 41/2014 – PR/AC-EHAA/4º Ofício (fls. 53 e 55); 
4) Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, voltem os autos conclusos. 
 CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
 

PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA KENNE DA SILVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | AL - 4010| 

PORTARIA Nº 4, DE 28 DE MARÇO DE 2014 
 

OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL EM ALAGOAS, conjuntamente, pela Procuradora da República e pelo 
Promotor de Justiça signatários, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República,  

a) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 
129, inciso II, da Lei Maior;  

b) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios 
constitucionais relativos à educação, consoante o disposto no art. 5º, II, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93; 

c) CONSIDERANDO a necessidade de se identificar o motivo pelo qual, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do 
MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, PDDE, etc., o IDEB do Município São Luiz do Quitunde/AL foi de apenas 2,5 no ano de 2013, longe, 
portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

d) CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a execução das políticas públicas estabelecidas pelo MEC/FNDE e a 
adequada destinação dos recursos públicos, bem como a existência e a efetividade dos órgãos de controle social previstos em lei e a devida participação 
da comunidade nos destinos das escolas; 

e) CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder 
público, devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público; 

f) CONSIDERANDO a necessidade de se levar ao conhecimento do cidadão em geral e da comunidade escolar em especial, 
informações essenciais sobre seus direitos em exigir a prestação de um serviço de educação de qualidade, bem como sobre seus deveres em contribuir 
para que esse serviço seja adequadamente ofertado; 

g) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para que seja implementado no Município de São Luiz do Quitunde o Projeto 

“MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO – MPEDUC”, com os objetivos acima especificados. 
1. Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 
JORGE LUIZ BEZERRA DA SILVA 

Promotor de Justiça da Comarca de São Luiz do Quitunde. 
##ÚNICO: | AL - 4011| 

PORTARIA Nº 5, DE 28 DE MARÇO DE 2014 
 

OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL EM ALAGOAS, conjuntamente, pela Procuradora da República e pelo 
Promotor de Justiça signatários, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República,  

a) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 
129, inciso II, da Lei Maior;  

b) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pela observância dos princípios 
constitucionais relativos à educação, consoante o disposto no art. 5º, II, alínea “d” da Lei Complementar nº 75/93; 
 

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 a necessidade de se identificar o motivo pelo qual, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do 
MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, PDDE, etc., o IDEB do Município Joaquim Gomes/AL foi de apenas 2,6 no ano de 2013, longe, portanto, 
do patamar educacional que tem hoje a média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

d) CONSIDERANDO a necessidade de se acompanhar a execução das políticas públicas estabelecidas pelo MEC/FNDE e a 
adequada destinação dos recursos públicos, bem como a existência e a efetividade dos órgãos de controle social previstos em lei e a devida participação 
da comunidade nos destinos das escolas; 

e) CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder 
público, devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público; 

f) CONSIDERANDO a necessidade de se levar ao conhecimento do cidadão em geral e da comunidade escolar em especial, 
informações essenciais sobre seus direitos em exigir a prestação de um serviço de educação de qualidade, bem como sobre seus deveres em contribuir 
para que esse serviço seja adequadamente ofertado; 

g) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para que seja implementado no Município de Joaquim Gomes/AL o Projeto 

“MINISTÉRIO PÚBLICO PELA EDUCAÇÃO – MPEDUC”, com os objetivos acima especificados. 
1. Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 
Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 

 
ADRIANO JORGE CORREIA DE BARROS LIMA  
Promotor de Justiça da Comarca de Joaquim Gomes. 

##ÚNICO: | AL - 1342| 
PORTARIA Nº 29, DE 31 DE MARÇO DE 2014 

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

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, e fundamentado no art. 129, da Constituição da 
República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 87/06-
CSMPF e nº 23/07-CNMP, resolve determinar a instauração de inquérito civil visando averiguar a ocorrência de eventuais irregularidades relacionadas 
à gestão da merenda escolar, no município de Batalha. 

À Assessoria, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para fins de 
comunicação e publicação à 5ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PP nº 1.11.001.000036/2013-77 
Interessado: União; Sociedade. 
Originador: SIGILOSO. 
Representado: Município de Batalha. 
Assunto: averiguar a ocorrência de eventuais irregularidades relacionadas à gestão da merenda escolar, no município de Batalha. 
Registre-se a presente Portaria. 
No mais, quanto à instrução do feito, determina-se: 
2. Cumpra-se o item 2 do Despacho exarado às fls. 35. 
Após, autos conclusos. 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | AL - 4001| 
RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
Recomenda ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Educação do Município de 
Santana do Mundaú que supram as escolas municipais COM ÁGUA POTÁVEL 
e climatizada mediante a aquisição de água mineral potável e/ou a instalação de 
filtros e adoção de outros processos de tratamento da água, instalado-se um 
bebedouro para cada 75 alunos, estimando-se um consumo de 1 litro de água por 
pessoa, por dia, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta; 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de se prover as escolas de bebedouros suficientes, com água potável e climatizada, 
convenientemente distribuídos nas dependências da escola; 

CONSIDERANDO por fim, que é obrigação do gestor municipal ou estadual, bem como da secretaria de educação, providenciar a 
instalação de tais equipamentos em número suficiente e condições adequadas para atender os alunos da sua rede de ensino; 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

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

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário de Educação do Município de Santana do Mundaú para que supram as escolas municipais COM ÁGUA POTÁVEL e climatizada, mediante 
a aquisição de água mineral potável e/ou a instalação de filtros e adoção de outros processos de tratamento da água, instalando-se um bebedouro para 
cada 75 alunos, estimando-se um consumo de 1 litro de água por pessoa, por dia, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta; 

Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 
respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4002 | 
RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
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ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar 
as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 
11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

  
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes que regem o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, inscritos nos arts. 

2o e 3o da Resolução n. 26/2013, FNDE; 
CONSIDERANDO que o artigo 17, da Resolução 26/2013 FNDE, determina que as Entidades Executoras (Secretarias de 

Educação) deverão aplicar teste de aceitabilidade aos alunos, sempre que ocorrer, no cardápio, a introdução de alimento novo ou quaisquer outras 
alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente; 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

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

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO à Prefeitura Municipal de Santana 

do Mundaú para que supram as escolas municipais COM ÁGUA POTÁVEL e climatizada mediante a aquisição de água mineral potável e/ou a 
instalação de filtros e adoção de outros processos de tratamento da água, instalado-se um bebedouro para cada 75 alunos, estimando-se um consumo de 
1 litro de água por pessoa, por dia, 

 no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta; 
Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 

respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4003| 
RECOMENDAÇÃO Nº 9, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
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desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

CONSIDERANDO que as informações colhidas através dos questionários integrantes do projeto Ministério Público pela Educação 
– MPEDUC evidenciam que as Escolas: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MONSENHOR CLOVIS DUARTE DE BARROS, 
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DENILMA VILAR BULHOES DE BARROS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL PEQUENO PRINCIPE, possuem risco aparente de desabamento ou de incêndio; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantia de infraestrutura mínima para as crianças e adolescentes matriculados nos 
estabelecimentos de ensino em questão, de forma a não expor a risco a sua integridade física ou comprometer o processo de aprendizagem, o que exige 
a adoção de medidas céleres por parte do Município de Santana de Mundau, a fim de assegurar padrões mínimos e dignos de funcionamento às 
unidades da rede pública de ensino. 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

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

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário Municipal de Educação de Santana do Mundaú para que adotem as providências necessárias no sentido de realizar inspeção imediata nas 
Escolas: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MONSENHOR CLOVIS DUARTE DE BARROS, ESCOLA MUNICIPAL DE 
ENSINO FUNDAMENTAL DENILMA VILAR BULHOES DE BARROS E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEQUENO 
PRINCIPE, para certificar a existência ou não de risco de desabamento ou de incêndio, bem como adote as medidas necessárias para debelar os riscos 
identificados, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta. 

Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 
respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4004| 
RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
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ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

CONSIDERANDO que as informações colhidas de que as escolas ABSOLON CORREIA DE PEDRO MARQUES e JOSÉ 
BENTO não possuem ligação à rede elétrica de energia; 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

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

R E S O L V E 
Expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO à Eletrobrás Distribuição Alagoas 

para que adote as providências necessárias, em caráter de urgência, para fins de efetuar a ligação das escolas municipais ABSOLON CORREIA DE 
PEDRO MARQUES e JOSÉ BENTO, localizadas no Município de Santana do Mundaú / AL, à rede de fornecimento de energia elétrica. 

Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 
respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4005| 
RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar 
as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 
11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

  
CONSIDERANDO os princípios e diretrizes que regem o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, inscritos nos arts. 

2o e 3o da Resolução n. 26/2013, FNDE; 
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CONSIDERANDO as principais atribuições do CAE, na forma elencada noart. 35 da Res. 26/2013, entre elas, a de acompanhar e 
fiscalizar se os princípios e diretrizes do PNAE (Artigos 2º e 3º da Res. 26/2013) estão sendo aplicados, como também a de zelar pela qualidade dos 
alimentos, condições de higiene e aceitabilidade do cardápio; 

  
CONSIDERANDO que, para bem exercer tais atribuições, é imprescindível que o Conselho faça visitas periódicas às escolas; 
E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

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

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO ao CONSELHO DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR do Município de Santana do Mundaú para que passe a exercer devidamente a sua atribuição, realizando visitas 
periódicas às escolas, a fim de fiscalizar se o Programa está sendo corretamente executado, cujas visitas deverão fazer parte de um cronograma anual 
que deverá ser encaminhado à este Órgão no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento desta; 

Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 
respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4006| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 24, caput, da Lei n. 11.494/2007, o acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim; 

CONSIDERANDO a necessidade dos membros do CACS-FUNDEB reunirem-se periodicamente a fim de planejarem suas linhas 
de atuação, bem como as visitas que deverão ser feitas às escolas, a fim de bem cumprir com as suas atribuições; 
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CONSIDERANDO a notícia de que os Conselheiros do CACS-FUNDEB não se reúnem periodicamente, nem tampouco procedem 
visitas regulares às escolas; 

CONSIDERANDO que a ausência de reuniões periódicas e de visitas regulares às escolas acarretam prejuízos às atribuições do 
Conselho; 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

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

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO ao CONSELHO CACS-FUNDEB 

do Município de Santana do Mundaú para que adote as providências necessárias, no prazo máximo de 30 dias,a contar do recebimento desta, para que:  
i) seja elaborado um cronograma de reuniões do Conselho;  
ii) seja elaborado um plano de ações do Conselho, contemplando visitas a todas as escolas do Município;  
iii) seja dada ampla divulgação do cronograma de reuniões e o plano de ações do Conselho, devendo os mesmos, inclusive, serem 

encaminhados para o FNDE para inclusão no sistema CACS-FUNDEB; 
Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 

respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4007| 
RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

CONSIDERANDO que as informações colhidas de que as escolas ABSOLON CORREIA DE PEDRO MARQUES e JOSÉ 
BENTO não possuem ligação à rede elétrica de energia; 
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CONSIDERANDO que resta demonstrado que a Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú vem buscando, sem sucesso, obter o 
provimento de energia elétrica para as referidas escolas, junto à Eletrobrás Distribuidora de Alagoas; 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

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

R E S O L V E 
Expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO à Eletrobrás Distribuição Alagoas 

para que adote as providências necessárias, em caráter de urgência, para fins de efetuar a ligação das escolas municipais ABSOLON CORREIA DE 
PEDRO MARQUES e JOSÉ BENTO, localizadas no Município de Santana do Mundaú / AL, à rede de fornecimento de energia elétrica. 

Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 
respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 00004008| 
RECOMENDAÇÃO Nº 14, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

CONSIDERANDO que os artigos 138 e 145 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece requisitos aos condutores que dirigem 
veículos de transporte de escolares; 

E, AINDA, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

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

R E S O L V E 
expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO à ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário Municipal de Educação de Santana do Mundaú para que adotem as providências necessárias no sentido de fiscalizar a regularidade dos 
condutores de transporte escolar municipal, bem como encaminhar a este órgão ministerial os seguintes documentos comprobatórios: 

a) Relação dos condutores de veículos escolares; 
b) Carteira de habilitação na categoria “D” 
c) Comprovante de idade superior a 21 (vinte e um) anos; 
d) Não cometimento de infração grave ou gravíssima, ou reincidência em infrações médias durante os doze últimos meses; 
e) Ser habilitado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da 

regulamentação do CONTRAN. 
Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 10 (dez) dias, informações no que diz respeito 

ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não obstante a não 
obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja da pessoa 
jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

##ÚNICO: | AL - 4009| 
RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 24 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através da Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Promotora de Justiça Carmen Sylvia Nogueira Sarmento, no uso de suas atribuições constitucionais 
e legais, nos termos do art. 129, II e III, da Constituição Federal e em consonância com o disposto nos arts. 127, caput, da vigente Carta da República 
c/c os artigos 1º, 2º, 5º, I, “h”, III, “e”, V, “b” da Lei Complementar nº 75/93. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República no Estado de Alagoas o Inquérito Civil nº 1.11.000.001028/2013-
58, com escopo de implantar o Projeto Ministério Público pela Educação, visando apurar, entre outros objetivos, o motivo pelo qual o IDEB do 
Município de Santana do Mundaú manteve-se abaixo da meta prevista, bem como para verificar a efetividade dos programas do MEC/FNDE; 

CONSIDERANDO que, apesar dos altos e crescentes investimentos financeiros do MEC/FNDE – FUNDEB, PNATE, PNAE, 
PDDE, etc., o IDEB do Município de Santana do Mundaú/AL foi de apenas 2.8, longe, portanto, do patamar educacional que tem hoje a média dos 
países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico); 

CONSIDERANDO que a educação, 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, 
na forma do artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem que é dever da sociedade e do 
Poder Público garantir a toda criança e adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB/1988 e artigo 53, caput do 
ECA), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na 
idade própria (artigo 208, I da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – PIDESC (art. 11), sendo 
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar 
as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto na Lei n° 
11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional; 

 CONSIDERANDO os princípios e diretrizes que regem o PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, inscritos nos arts. 
2o e 3o da Resolução n. 26/2013, FNDE; 

CONSIDERANDO que os recursos repassados à conta do PNAE são calculadosper capita de acordo com o número de matrículas 
apuradas no Censo Escolar do ano anterior, devendo, portanto, as refeições ofertadas ser em número suficiente para atender a todos os alunos da escola; 

CONSIDERANDO que os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável com utilização 
de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, 
pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada.  

CONSIDERANDO que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por 
cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

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

CONSIDERANDO que compete ao 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 (CF, artigo 129, inciso III), levando a efeito as medidas cíveis adequadas para a 
proteção dos direitos constitucionais e a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos (LC nº 75/93, artigo 6º, inciso VII, ‘a’ e 
‘c’); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 
PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que a garantia de um serviço público de educação de qualidade deve ter preferência nas ações do poder público, 
devendo o direito à educação ser, ainda, prioridade nos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público;  

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

RESOLVE 
Expedir, nos termos do art. 6°, inciso XX, da Lei Complementar n° 75/93, RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal e ao 

Secretário Municipal de Educação de Santana do Mundaú para que adotem as providências necessárias no sentido de que: 
a) Os cardápios de merenda escolar sejam elaborados pelo nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, 

respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e 
diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada; 

b) Promover a afixação dos cardápios de merenda escolar em local visível e de acesso público de cada uma das unidades 
educacionais do município; 

c) Assegurar a correta execução do cardápio elaborado nos termos do item anterior. 
Requisita-se, desde logo, à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú, no prazo de 30 (trinta) dias, informações no que diz 

respeito ao atendimento da recomendação, inclusive sobre aos motivos da não-concretização das condutas recomendadas, registrando-se que, não 
obstante a não obrigatoriedade do seu atendimento, a possível conduta indevida sujeita-se, por sua vez, a uma correção de natureza jurisdicional, seja 
da pessoa jurídica e/ou pessoa física responsável, com repercussões civis (inclusive ressarcitórias), administrativas (improbidade) e/ou criminais. 

Encaminhe-se a presente recomendação às entidades recomendadas, bem como cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão do Ministério Público Federal, para ciência. 

Publique-se no portal eletrônico do Ministério Público Federal, conforme art. 23 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal. 

 
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 

Procuradora da República 
 

CARMEN SYLVIA NOGUEIRA SARMENTO 
Promotora de Justiça 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | AM - 10918| 
PORTARIA Nº 71, DE 21 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 (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

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

RESOLVE converter a presente Notícia de Fato nº 1.13.000.000424/2014-74 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade 
de apurar suposta irregularidade na contratação de funcionários tercerizados, para a substituição de servidores grevistas, na SUFRAMA. 

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

Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO.  
II – oficiar a SUFRAMA solicitando que se manifeste sobre a representação da SINDFRAMA, encaminhando também a 

documentação que entender pertinente. 
Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos conclusos. 
 

ALEXANDRE JABUR 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | BA - 13830| 

PORTARIA Nº 10, DE 24 DE MARÇODE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, c, e art. 7º, I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando o quanto previsto pelo art. 227, § 1º,II, da Constituição da República, que determina ao Estado: “a criação de 

programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração 
social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”; 

f) considerando a aplicabilidade imediata dos princípios insculpidos no art. 37, caput, da Constituição da República; 
g) considerando os elementos constantes na Notícia de Fato que a fundamenta; 
RESOLVE o signatário, CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002111/2013-32 em INQUÉRITO CIVIL, para 

promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente Portaria e Notícia de Fato que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste em 

apurar possível irregularidade na renovação do FIES do discente ISAÍAS FERREIRA SANTOS, notadamente, no que tange os problemas enfrentados 
na respectiva agência bancária, impossibilitando-o de prosseguir no curso de graduação na Faculdade Maurício de Nassau. 

Determino, inicialmente: 1) Considerando a devolução dos ofícios anteriores, determino que seja mantido contato telefônico com o 
representante, comunicando-o sobre a instauração do presente Inquérito Civil, e que lhe seja questionado acerca da sua regularização no FIES; 2) 
reitere-se o ofício expedido para a Faculdade Maurício de Nassau (fl.18). Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional 
do Ministério Público.1 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

##ÚNICO: | BA - 13808| 
PORTARIA Nº 14, DE 26 DE MARÇO DE 2014 

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

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

Fato n. 1.14.000.000673/2014-22; 1.14.000.000717/2014-14n. 
Autue-se a presente Portaria e os Expedientes que a acompanham como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do IC consiste na 

apuração de possíveis irregularidades no cadastramento/ seleção dos beneficiários do Programa habitacional Minha Casa Minha Vida no Município de 
Camaçari. 

Determino, inicialmente: 1) sejam oficiados os representantes, para que tomem ciência da instauração do presente inquérito 2) 
oficie-se a Secretaria de Habitação do Município de Camaçari para que se manifeste sobre os fatos narrados nas representações, notadamente, no que 
tange aos problemas de seleção, cadastramento e remessa dos documentos dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida (encaminhar cópia 
de todas as representações e respectivos documentos). 

Com os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 
fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.1 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

##ÚNICO: | BA - 1216| 
PORTARIA Nº 53, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.004.000060/2013-55 
 

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

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

b) que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação nos municípios 
vinculados à PRM- Alagoinhas/BA; 

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

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

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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Resumo: Omissão da prestação de contas do Convênio nº. 702334/2010, firmado entre o Município de Pedrão/BA e o FNDE, para 
construção de unidade escolar, no valor de R$ 612.868,88 (seiscentos e doze mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). 

Possível(is) responsável(is): ALCEU BARROS DE ARAUJO (período de 2009/2012). 
Autor da representação: Prefeitura Municipal de Pedrão/BA 
Determina que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático e comunicada a 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
Com vistas à instrução dos autos, determino o seguinte: 
a) junte-se ao feito o extrato obtido na internet, que informa a situação do Convênio 702334/2010 (SIAFI 663050) como 

“adimplente” e com vigência até 27/07/2014; 
b) oficie-se ao FNDE, encaminhando-lhe cópia da representação de fls. 03/08 e solicitando as seguintes informações e documentos 

sobre o Convênio 702334/2010 (SIAFI 663050); 
- o andamento da execução das obras do Convênio; 
- a existência de alguma irregularidade ou omissão na prestação de contas que pode ser imputada ao ex-prefeito Alceu Barros de 

Araújo; 
-a remessa ao MPF de cópia digitalizada do processo de prestação de contas. 
 c) oficie-se ao ex-prefeito Alceu Barros de Araújo, para que, caso tenha interesse, se manifeste sobre a representação de fls. 03/08. 
 

RUY NESTOR BASTOS MELLO 
##ÚNICO: | BA - 2349| 

DESPACHO DE 2 DE ABRIL DE 2014  
 

Inquérito Civil nº 1.14.007.000021/2011-85 
 

Não tendo formado convicção quanto aos fatos em apuração no presente Inquérito Civil, bem como diante da imprescindibilidade 
do aguardo de resposta aos ofícios de fls. 1732/1739, determino a prorrogação do feito por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15, da Resolução 
87/2010/CSMPF. 

 
ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | BA - 605| 

DESPACHO Nº 59, DE 24 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil n. 1.14.006.000043/2014-06 
 

Trata-se de representação dirigida a esta Procuradoria pelo Ministério do Turismo, comunicando a ocorrência de possíveis 
irregularidades na execução do Convênio nº 706139, encetado entre aquele Ministério e o Município de Tucano no exercício de 2009, durante a gestão 
do ex-prefeito Arcenio Almeida Gonçalves Neto. 

O convênio de que se cuida tinha por objeto a realização da “ 1ª Semana de Arte e Cultura de Canudos”. Ao examinar a sua 
prestação de contas, os técnicos do Ministério do Turismo observaram que teriam sido “apresentadas fotografias com indícios de sobreposição de 
imagens, na tentativa de comprovar a realização física do evento”. 

O banner contendo a logomarca do Ministério do Turismo aparentaria haver sido eletronicamente inserido nas imagens retratadas 
nas fotografias fornecidas pelo Município de Tucano/BA, sugerindo que as referidas imagens poderiam ser estranhas ao evento em causa.  

Com efeito, a possível falsificação das fotografias que demonstrariam a execução física do convênio sugere que o evento pode não 
ter sido sequer realizado, a despeito dos recursos federais transferidos ao Município de Canudos para esse fim.  

Diante da conclusão a chegou o setor técnico do Ministério do Turismo, determino a instauração de inquérito civil para apurar a 
eventual ocorrência de fraude na execução do convênio de que se cuida, com a realização das seguintes providências iniciais: 

a) oficie-se à Prefeitura de Canudos/BA, requisitando-se-lhe informações pormenorizadas sobre o conteúdo da representação, com 
os esclarecimentos acerca da realização (ou não)da“ 1ª Semana de Arte e Cultura de Canudos” e com a remessa de todos os documentos alusivos ao 
Convênio nº 706139, especialmente aqueles que possam demonstrar a realização física das 10 apresentações artísticas contempladas do referido 
convênio (prazo: 30 dias);  

b) requisite-se a instauração de inquérito policial à Superintendência da Policia Federal na Bahia, para que se investigue a situação 
acima descrita sob a perspectiva criminal, uma vez que o fato pode caracterizar, em tese, os crimes capitulados nos artigos 297 do Código Penal e 1º, I, 
do Decreto-Lei 201/1967.  

Juntamente com as requisições, encaminhar cópias deste despacho, da portaria de instauração do inquérito civil e dos documentos 
que instruem os autos. 

 
MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | BA - 602| 

DESPACHO Nº 62, DE 24 DE MARÇO DE 2014 
 

NF. 1.14.006.j000044/2014-42 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) dirigiu a esta Procuradoria a representação formulada pelo Sr. 
Claudio Pereira Lima, Vereador do Município de Euclides da Cunha/BA, noticiando a ocorrência de desvios de recursos do FUNDEB naquele 
município, ocorridos durante a primeira gestão da Srª Maria de Fátima Nunes Soares. 

Entre as várias irregularidades apontadas pela representação, apenas duas delas atrairiam a atribuição desta Procuradoria, na medida 
em que aludem a possíveis desvios de recursos do FUNDEB no ano de 2009, exercício em que houve a complementação de recursos do fundo pela 
União. 

As irregularidades seriam as seguintes: a) superfaturamento na pintura de prédios escolares e b) superfaturamento na locação de 
transporte escolar. Ambas teriam ocorrido no referido exercício de 2009.  

Já foi instaurado um inquérito civil nesta Procuradoria versando sobre desvios de recursos do FUNDEB durante a primeira gestão 
da Srª Maria de Fátima Nunes Soares como Prefeita de Euclides da Cunha/BA. Trata-se do Inquérito Civil nº 1.14.006.000056/2014-77, cujo objeto 
confunde-se parcialmente com o desta representação, na medida em que contempla o superfaturamento na locação de transporte escolar. 

Diante do exposto, determino a instauração de inquérito civil para apurar a eventual ocorrência de desvios de recursos do FUNDEB 
em Euclides da Cunha/BA, procedimento que deverá ser apensado aos autos do IC nº 1.14.006.000056/2014-77. 

Determino, outrossim, seja oficiada a CGU, requisitando-se-lhe informações sobre eventuais providências tomadas a respeito do 
ofício que ocupa a fl. 04 dos autos.  

Juntamente com a requisição, encaminhar cópia deste despacho, da portaria de instauração do inquérito civil e dos documentos que 
instruem os autos. 

  
MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | CE - 11716| 

PORTARIA Nº 76, DE 26 DE MARÇO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório (PP) nº 1.15.000.002368/2013-57, em 

18/09/13, em razão da denúncia de irregularidades na execução do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM Urbano, no município de 
Maracanaú; 

CONSIDERANDO a necessidade de aguardar o resultado da auditoria requisitada ao FNDE por meio do ofício nº 8589/2013-
NTC/1º OF; 

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

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

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

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

 
FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 

##ÚNICO: | CE - 11810| 
DESPACHO Nº 3737, DE 26 DE MARÇO DE 2014 

 
Ref: PP 1.15.000.002852/2013-86 
 

Considerando que o Procedimento Preparatório (PP) em epígrafe foi autuado em 12/11/2013; 
Considerando que as constatações resultantes da instrução do presente procedimento administrativo ainda ensejam maiores ilações 

e diligências investigatórias, que poderão resultar na adoção de medidas administrativas ou judiciais cabíveis; 
Considerando a necessidade de continuar a apurar suposta preterição no cadastramento de ex-moradores do Condomínio Cruzeiro 

do Sul junto ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, decorrente do processo judicial de n° 2008.81.00.004731-0 (7ª Vara Federal do Ceará); 
Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, da lavra do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, bem como da 

Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF; 
Considerando o atendimento dos princípios da economicidade e da eficiência, através de ação tendentes a evitar gastos e 

procedimentos burocráticos desnecessários; 
Determino: 
1) Prorrogar o presente procedimento por 90 (noventa) dias, a partir de 10/02/2013, nos termos do § 6º, art. 2º da Resolução nº 

23/2007 do CNMP, combinado com o art. 4º I e II da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 
2) A SOTC deverá certificar e encaminhar o respectivo P.P. ao Gabinete 2 (dois) dias antes de vencer o prazo ora estipulado. 
 

FRANCISCO DE ARAÚJO MACEDO FILHO 
Procurador Regional da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | DF - 11601| 

PORTARIA N° 120, DE 28 DE MARÇO DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.003106/2013-72 
 

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

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 
Objeto: Possíveis irregularidades em relação ao Decreto n° 8.133/2013, por meio do qual o Governo Federal confere poder 

extraordinário ao Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (MAPA) para autorizar, em casos de “emergência fitossanitária”, a produção, a 
venda e o consumo de produção agrotóxicos que são hoje proibidos no Brasil. Tal permissão conferida ao MAPA retiraria das esferas do IBAMA e da 
ANVISA a atribuição de realizar estudos a fim de verificar a periculosidade dos ingredientes ativos tóxicos, o que pode colocar em grande risco a 
saúde da população brasileira e o meio ambiente, terminando por violar também os princípios da prevenção e precaução ambiental. 

Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as seguintes providências: 
(1) comunicar a instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e remeter cópia para que providencie a publicação no 

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

Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | DF - 11745| 

PORTARIA Nº 136, DE 31 DE MARÇO DE 2014 
 

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

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

Instaura Inquérito Civil procedente da Notícia de Fato n° 1.16.000.000723/2014-05, com o escopo de investigar supostas 
irregularidades apontadas pela Tomada de Contas Anual do Departamento de Polícia Federal, referente ao exercício de 2009, realizada pelo Tribunal de 
Contas da União. A fim de instruir o presente procedimento, determina:  

1. Oficie-se o Departamento de Polícia Federal para que se manifeste acerca das conclusões do TCU na Tomada de Contas Anual nº 
020.554/2010-9. 

2. Comunique-se a Conspícua 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca da instauração do presente inquérito civil, 
encaminhando-lhe arquivo digital desta portaria, para fins de cumprimento da Resolução CSMPF n° 87/2006, art. 6º, c/c art. 16 (publicação no Diário 
Oficial); 

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

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

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | DF - 11630| 
PORTARIA Nº 140, DE 31 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, art. 5º e art. 6º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o quanto consta dos autos da Notícia de Fato nº 1.16.000.002424/2013-16 que tem como objeto (resumo): 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATOS. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS. Cópia digital da ACP 
2007.34.00.027716-5. Em tese, Hugo César Hoeschl, Procurador da Fazenda Nacional, teria participação na empresa Instituto Virtual de Estudos 
Avançados (VIAS), a qual firmou o Contrato n° 40/2004 com o Ministério da Previdência Social, bem como teria participação, juntamente com sua 
esposa, Tânia Cristina D`Agsotini Bueno, na empresa WSBA Sistemas Inteligentes S.A, na OSCIP Instituto de Governo Eletrônico, Inteligência 
Jurídica e Sistema (IJURIS) e na empresa KM Assessoria e Consultoria em Tecnologia Ltda., todas subcontratadas para execução do objeto do referido 
contrato. ”; 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de novas diligências para esclarecimentos, bem assim de formação de substrato 
mínimo para a adoção de ulteriores medidas. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO que o 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 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por qualquer 

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

MARCIA BRANDÃO ZOLLINGER 
##ÚNICO: | DF - 11883| 

PORTARIA Nº 141, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

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

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

Instaura Inquérito Civil procedente da Notícia de Fato n° 1.16.000.000733/2014-32, com o escopo de investigar supostas 
irregularidades no parcelamento do solo da região do INCRA 9. A fim de instruir o presente procedimento, determina:  

1. Oficie-se o Instituto Brasília Ambiental – IBRAM – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente informações acerca do fato 
noticiado, bem como sobre as providências adotadas pelo Instituto para impedir os avanços dos supostos parcelamentos irregulares na região do 
INCRA 9, com o fornecimento de eventuais relatórios ou outros documentos relativos a esse assunto.  

2. Oficie-se o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresente informações sobre os eventuais parcelamentos irregulares na área denominada INCRA 9, bem como para que forneça quaisquer documentos 
produzidos sobre o assunto.  

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

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

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

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | DF - 11647| 
PORTARIA Nº 142, DE 1º DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante subscrito, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, 

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 
Considerando o disposto no art. 2o, §6°, no art. 4o e no art. 7º, IV e §2° I e II, todos da Resolução n° 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, bem como nos arts. 1º e ss. da Resolução 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público, que regulamentam o 
Inquérito Civil; 

Instaura Inquérito Civil procedente da Notícia de Fato n° 1.16.000.000810/2014-54, com o escopo de investigar possíveis atos 
discriminatórios praticados pela Polícia Federal e pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ao condicionar a emissão de passaporte para indígenas à 
apresentação de declaração da FUNAI, autorizando a saída daqueles.  

1.Oficie-se à Polícia Federal e à FUNAI para que, no prazo de 20 (vinte) dias, prestem informações acerca das regras de emissão de 
passaporte para indígenas, mencionando se estes precisam de autorização para sair do País;  

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

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

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

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | DF - 11717| 
PORTARIA Nº 143, DE 2 DE ABRIL 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, art. 5º e art. 6º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO o quanto consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.22.000.000906/2013-34 que tem como objeto 
(resumo): SAÚDE PÚBLICA. XAMPU INFANTIL TRÁ LÁ KIDS. METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE. Declínio de Atribuição PRM - 
OSC/SP. Trata-se de procedimento instaurado em razão da notícia de eventuais irregularidades na comercialização do xampu infantil "Trá Lá Kids", 
fabricado pela empresa "Phisalia". Indícios de que a conclusão do teste comparativo realizado com xampus infantis pela Proteste (Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor) teria constatado a presença da substância Methyldibromo Glutaronitrile, considerada altamente alergênica. ”; 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de novas diligências para esclarecimentos, bem assim de formação de substrato 
mínimo para a adoção de ulteriores medidas. 

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 dos Cidadãos, por qualquer 

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

MARCIA BRANDÃO ZOLLINGER 
##ÚNICO: | DF - 11731| 

PORTARIA Nº 144, DE 2 DE ABRIL 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, art. 5º e art. 6º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o quanto consta dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.16.000.001227/2013-80 que tem como objeto 
(resumo): CONTRATOS. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. Possíveis 
irregularidades, ilegalidades e improbidades relacionadas a contratos do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
firmados no exercício de 2009. Em tese, a apuração estaria sendo prejudicada em razões de conflitos entre o Auditor-Chefe e a equipe de Auditoria.”; 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de novas diligências para esclarecimentos, bem assim de formação de substrato 
mínimo para a adoção de ulteriores medidas. 

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 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por qualquer 

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

MARCIA BRANDÃO ZOLLINGER 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | ES - 1068| 

PORTARIA Nº 12, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III e 
6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 

Considerando que o art. 129, II da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a 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, no mesmo diapasão, o art. 6º, VII da LC 75/1993 estabelece que, compete ao MPU, promover o inquérito civil e 
a ação civil pública para, entre outros pontos, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; 

Considerando que o inciso XIV do mesmo dispositivo legal supracitado, estabelece que também incumbe ao MPU a promoção de 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando a necessidade de acompanhar os impactos ambientais e o resgate de material arqueológico relativos à obra de 
duplicação da rodovia Othovarino Duarte Santos, que liga Guriri ao Centro de São Mateus/ES; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000198/2013-71, instaurado 
com o fito de apurar a possíveis irregularidades ambientais decorrentes da Duplicação da rodovia Othovarino Duarte Santos; 

Considerando que pende resposta a ofício encaminhado ao Instituto Estadual do Meio Ambiente solicitando relatório de vistoria na 
obra e análise técnica dos documentos apresentados pelo Departamento de Estradas de Rodagem/ES para comprovar o atendimento às condicionantes 
da Licença de Instalação nº 220/2012; 

Considerando a necessidade de análise detalhada da documentação encaminhada pelo empreendedor com relação ao Programa de 
Arqueologia Preventiva na área de duplicação e reabilitação da Rodovia Othovarino Duarte Santos (anexo II); 

Resolvo converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.003.000198/2013-71 em Inquérito Civil para orientar a atuação do MPF, 
com vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se. Altere-se a ementa para “Apurar eventuais irregularidades na execução da obra de duplicação da rodovia Othovarino 
Duarte Santos, em São Mateus/ES, do ponto de vista ambiental e arqueológico”. 

b) Cientifique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 

 
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 63/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de abril de 2014 Publicação: quinta-feira, 3 de abril de 2014 38 
 

c) Designo a servidora PATRÍCIA VIEIRA DE MELLO, matrícula 21545-7 para atuar como secretária do presente ICP, 
independente de compromisso, bem como o servidor/estagiário que eventualmente venha substituí-la em seus afastamento legais; 

d) Mantenha-se/cadastre-se os seguintes interessados: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), 
Almeida e Filho Terraplanagens Ltda., Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN); 

e) Publique-se; 
f) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente pública no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação; 
g) Acautele-se em Cartório até a chegada da resposta do IEMA ao ofício nº 199/2014. Após, conclusos. 
 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 
##ÚNICO: | ES - 7995| 

PORTARIA Nº 129, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

Instaura Inquérito Civil Público para investigar possível doação sem licitação do 
direito preferencial ao aforamento de uma área portuária de terreno de marinha e 
acrescido de marinha, situado na Ilha dos Camboins, São Torquato, Vila 
Velha/ES. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigo 5º inciso III, b, e 
artigo 6º, inciso VII, b, da Lei complementar nº 75/1993: 

CONSIDERANDO que foi formulada representação pela empresa GUIMARÃES CAFÉ LTDA (fls. 10-29, documentos anexos às 
fls. 30-198), noticiando possível doação irregular do direito preferencial ao aforamento de área portuária de terreno de marinha e acrescido de marinha 
situado em Vila Velha/ES à empresa PRYSMIAN ENERGIA, CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A; 

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 7.944/2004 autorizou o Governo do Estado do Espírito Santo a doar à referida empresa o 
direito preferencial ao aforamento de área de aproximadamente 9.000m² na Ilha dos Camboins, em São Torquato, Vila Velha/ES, com o encargo de 
construir no local uma fábrica de cabos umbilicais para plataformas de petróleo, com dispensa de licitação conforme o art. 17, § 4º, da Lei 8.666/1993; 

CONSIDERANDO que a Mensagem nº 224/2004 justificou o Projeto de Lei nº 301/2004, enviado pelo então Governador PAULO 
HARTUNG, alegando haver interesse público na atração do investimento de produção de cabos umbilicais para o Estado; 

CONSIDERANDO que a Procuradora Legislativa Dra. Edina Rangel Lourenço, em parecer técnico de fls. 63-70, opinou pela 
inconstitucionalidade do PL 301/2004, em razão da ausência de hipótese específica de dispensa de licitação e da avaliação prévia do imóvel; 

CONSIDERANDO que foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo – DIO-ES, do dia 29 de março de 2005, página 
46, a dispensa de licitação para doação da referida área, com justificativa no Processo nº 28916115/04, assinada por Ricardo de Oliveira, então 
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos; 

CONSIDERANDO que, a partir do terreno doado, a empresa PRYSMIAN realizou aterro de uma área de aproximadamente 
15.000m², cedida à Companhia de Docas do Espírito Santo – CODESA pela Portaria nº 441/2009 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
e em seguida arrendada pela CODESA à PRYSMIAN (fls. 248-330); 

CONSIDERANDO que o TCE-ES instaurou Auditoria Extraordinária para analisar os atos decorrentes da Lei Estadual 7.944/04, 
não havendo notícia nos autos do desfecho do procedimento; 

CONSIDERANDO a decisão de declínio de atribuição ao Ministério Público Federal, em razão dos contratos firmados entre a 
PRYSMIAN e a CODESA (fls. 363-372); 

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.000823/2010-62 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas 
a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 

1.Designo como Secretária deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Carla Gadelha Xavier, lotada 
neste gabinete; 

2. Oficie-se ao TCE-ES, solicitando que informe se houve conclusão na Auditoria Extraordinária destinada a analisar os atos 
decorrentes da Lei Estadual nº 7.944/2004, que autorizou o Governo do Estado a doar direito preferencial ao aforamento de área de terreno de marinha 
e acrescidos situada na Ilha dos Camboins, em São Torquato, Vila Velha/ES. Em caso positivo, que encaminhe cópia da conclusão do procedimento. 

3. Oficie-se à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, solicitando que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, cópia do Processo nº 28916115/2004, relacionado à dispensa de licitação publicada no DIO-ES do dia 29/03/2005, página 46. 

4.Juntem-se aos autos os seguintes documentos anexos, extraídos da Notícia de Fato 1.17.000.002269/2013-09: Cópia da página 46 
do DIO-ES de 29/03/2005; cópia do despacho da lavra da Dra Arlette Uliana, então Procuradora Chefe do PPI; Parecer Técnico nº 01/03, da Comissão 
de Avaliação Imobiliária e Mobiliária; Acórdão TCU nº 2944/2011. 

3.Publique-se a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 
 

CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | MS - 1688| 

PORTARIA Nº 20, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  

 
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 que a cidadania é fundamento da República Federativa do Brasil e que a soberania popular será exercida pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, conforme arts. 1º, II e 14, caput, da Constituição Federal; 

c) considerando que é função institucional do Ministério Público defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses 
sociais e os interesses individuais indisponíveis, assim considerados, entre outros, a soberania popular e os direitos políticos, conforme previsto no arts. 
5º, I, “a” e “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

d) considerando, ainda, o disposto no arts. 6º, VII, “a”, “c” e “d”, e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93; 
e) considerando que as ações e atividades desenvolvidas no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais – Decreto 6.040/2007, art. 1º, inciso II e X – deverão observar, entre outros, os seguintes princípios: que a visibilidade dos 
povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania; e a promoção dos meios necessários para a 
efetiva participação dos Povos e Comunidades Tradicionais nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e 
interesses;  

f) considerando a autuação, na 50ª Zona Eleitoral – Corumbá/MS, do processo 59-08.2012.6.12.0007 a partir da solicitação de 
criação de seções eleitorais nas Comunidades Barra do São Lourenço, Paraguai-Mirim, Porto da Manga, colônias São Domingos, Bracinho e Cedro; 

g) considerando o teor do Ofício nº 59/2014, encaminhado pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral – Corumbá/MS, quanto ao parecer 
negativo da corregedoria do TRE/MS sobre o pleito de criação de seção eleitoral nas comunidades citadas no item acima. 

DETERMINO: 
Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil, cujo objeto é “PFDC – Garantia do exercício do direito de voto dos 

integrantes das comunidades tradicionais do Pantanal – Barra do São Lourenço, Paraguai-Mirim, Porto da Manga, Colônias São Domingos, Bracinho e 
Cedro, em Corumbá/MS”. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos no art. 4º, § 4º e art. 5º, da 
Resolução CSMP nº 87/2010. 

Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, a servidora Suélen Trentin. 
Este procedimento deverá ser instruído com cópia integral do Inquérito Civil nº 1.21.004.000080/2012-20 e, visando possibilitar o 

melhor entendimento quanto à origem deste feito, cópia do despacho exarado no referido inquérito em 31 de março de 2014 deverá ser fisicamente 
juntada a este autos imediatamente após esta portaria de instauração. 

Após, retornem os autos conclusos. 
 

CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | MS - 1198| 
DESPACHO DE 27 DE JANEIRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL N.º 1.21.001.000003/2009-02. PRORROGAÇÃO IC. 
 

1. Trata-se de Inquérito Civil (IC) instaurado a partir de RELÁTORIO DE AUDITORIA DE APURAÇÃO DE DENÚNCIA n.º 
94/08, encaminhado pela Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria.  

2. Depreende-se que, durante a instrução destes autos, apurou-se diversas irregularidades na última vistoria realizada no Município 
de Itaquiraí-MS, em junho de 2011 (relatório n.º 1.149/11, f. 79-112).  

3. Oficiado o Município de Itaquiraí-MS acerca das providências tomadas após as conclusões do relatório n.º 1.149, f. 116, este, na 
figura de seu Secretário de Saúde, trouxe diversos documentos, os quais em tese comprovariam possível solução das irregularidades.  

4. Desta feita, foi expedido ofício à Coordenadoria Estadual de Controle, Avaliação e Auditoria para se manifestasse, porém, até o 
presento momento, não se obteve resposta. 

5. Dessa forma, verifica-se que ainda há necessidade de diligências para a conclusão do feito em tela, razão pela qual 
DETERMINO, com fulcro no art. 15 da Resolução n.º 87/2010-CSMPF, e do art.9º da Resolução n.º 23/2007-CNMP, a prorrogação da tramitação 
deste Inquérito Civilpor mais 1 (um) ano; 

6. DETERMINO, ainda, a imediata comunicação da presente prorrogação à Egrégia PFDC, da seguinte forma: 
6.1 CADASTRE-SE o presente despacho no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
6.2 SOLICITE-SE PUBLICAÇÃO e NOTIFIQUE-SE a e. PFDC via “Sistema ÚNICO”; 
7. CERTIFIQUE-SE nos autos a realização do procedimento acima descrito no item 6 e subitens 6.1 e 6.2. 
8. PROVIDENCIE-SE registro da prorrogação no sistema ÚNICO. 
 

ALISSON NELICIO CIRILO CAMPOS 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | MG - 1738| 
PORTARIA Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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: 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, ADITAR a Portaria nº 15 de 20 de junho de 2013 (IC 
1.22.013.000149/2013-50) para complementá-la, explicitando o objeto da presente investigação, qual seja: “Apurar denúncia de possível irregularidade 
na concessão de financiamento FIES junto a Caixa Econômica Federal em Pouso Alegre/MG.” 

Determino: 
Proceda-se os registros de praxe do presente Inquérito Civil Público no sistema ÚNICO de controle desta PRM-Pouso Alegre/MG; 

 
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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Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria aditiva à 3ª 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). 

Cumpra-se. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
##ÚNICO: | MG - 1745| 

PORTARIA Nº 2, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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: 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, ADITAR a Portaria nº 18 de 20 de junho de 2013 (IC 
1.22.013.000078/2012-12) para complementá-la, explicitando o objeto da presente investigação, qual seja: “Apurar possível irregularidade em 
concurso público do IFSULDEMINAS, Edital nº 03, de 08 de setembro de 2011.” 

Determino: 
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 aditiva 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). 

Cumpra-se. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
##ÚNICO: | MG - 1752| 

PORTARIA Nº 3, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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: 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, ADITAR a Portaria nº 16 de 10 de junho de 2013 (IC 
1.22.013.000143/2012-00) para complementá-la, explicitando o objeto da presente investigação, qual seja: “Apurar irregularidades na gestão de 
recursos federais, na contratação de obra de prédio da Pró-Infância, pelo Prefeito do Município de Borda da Mata no período de 2009 a 2012.” 

Determino: 
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 aditiva 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). 

Cumpra-se. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
##ÚNICO: | MG - 1754| 

PORTARIA Nº 4, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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: 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, ADITAR a Portaria nº 21 de 20 de junho de 2013 (IC 
1.22.013.000104/2013-85) para complementá-la, explicitando o objeto da presente investigação, qual seja: “Apurar suposto cometimento de falsidade 
no preenchimento de DAP's com o objetivo de receber indevidamente recursos do programa familiar do governo Federal- PRONAF.” 

Determino: 
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 aditiva 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). 

Cumpra-se. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
##ÚNICO: | MG - 1756| 

PORTARIA Nº 5, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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: 
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RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, ADITAR a Portaria nº 20 de 20 de junho de 2013 (IC 
1.22.013.000127/2013-90) para complementá-la, explicitando o objeto da presente investigação, qual seja: “Apurar eventual irregularidade no contrato 
de prestação de serviços médicos de onco-hematologia e radioterapia celebrado entre a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e outras 
empresas com verbas supostamente originárias do SUS.” 

Determino: 
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 aditiva 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). 

Cumpra-se. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
##ÚNICO: | MG - 1760| 

PORTARIA Nº 6, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, 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: 

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, ADITAR a Portaria nº 19 de 20 de junho de 2013 (IC 
1.22.013.000079/2013-30) para complementá-la, explicitando o objeto da presente investigação, qual seja: “Apurar eventual irregularidade no 
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE nos municípios do Sul de Minas.” 

Determino: 
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 aditiva 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). 

Cumpra-se. 
 

LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES 
##ÚNICO: | MG - 1321| 

PORTARIA Nº 20, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

PA nº 1.22.014.000146/2013-14 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República que abaixo subscreve, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas e com fulcro nos artigos 127 e 129, incisos I e VII, da Constituição Federal, no arts. 6º, inciso V e 8º da Lei Complementar nº 
75/93, na Resolução CSMPF nº 87/2006 e Resolução CNMP nº 23/2007, e ainda: 

CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da 
Constituição Federal/1988), do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição 
Federal/1988);  

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal/1988); 

CONSIDERANDO que os princípios constitucionais que norteiam a atividade da administração pública direta e indireta incidem 
também na seleção de bolsistas para o PRONATEC, vez que se trata de processo seletivo que deve vir revestido de atendimento, ainda, ao postulado 
também constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput); 

CONSIDERANDO que o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado através da Lei nº 
12.513/2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica (<http://pronatec.mec.gov.br/); 

CONSIDERANDO que aportou nesta Procuradoria da República representação apontando possíveis irregularidades no processo de 
seleção de bolsistas para o PRONATEC no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Sudeste de Minas Gerais (IF SUDESTE) – Campus 
São João del-Rei, no ano de 2013; 

CONSIDERANDO estar vencido o prazo de tramitação como procedimento administrativo, DETERMINO a instauração de 
inquérito civil, adstrito à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para averiguar a regularidade na seleção de bolsistas do PRONATEC no IF Sudeste – 
Campus São João del-Rei. 

Autue-se esta portaria, sem renumeração dos autos.  
Outrossim, tendo em vista que o enviado através do Ofício 030/2014/IF SUDESTE MG – CÂMPUS SÃO JOÃO DEL REI não 

atende ao requisitado, OFICIE-SE novamente à referida instituição de ensino para que envie todos os documentos sob sua guarda referentes à seleção 
de bolsistas para o PRONATEC através dos Editais nº 01 e nº 02 de 2013. 

Publique-se, registre-se e inclua-se a íntegra desta portaria no sistema Único, através do qual será comunicada a instauração à 1ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, conforme artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

 
LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE OLIVEIRA 
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##ÚNICO: | MG - 3676| 

PORTARIA Nº 76, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

Dr. Frederico Pellucci, Procurador da República no Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
legitimado pelo art. 7º, I da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelo respeito aos princípios constitucionais 
relativos à educação e pelos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos à educação, conforme 
prescreve o artigo 5º, incisos II “d” e V “a” da Lei Complementar nº. 75/93; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal prevê, no seu artigo 205, que “A educação, 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.”; 

CONSIDERANDO os princípios do ensino, insculpidos no artigo 206 da Carta Política;  
CONSIDERANDO que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendido o cumprimento às normas gerais da educação 

nacional e a autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público (art. 210, CF); 
CONSIDERANDO que a Resolução nº. 3 de 13/10/89 do extinto Conselho Federal de Educação, atual Conselho Nacional de 

Educação determina no artigo 4º, § 1º que a mensalidade escolar constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e aos 
serviços à ela vinculadas, incluindo os certificados de conclusão de curso, diplomas, cronogramas de horários escolares, de currículos e de programas; 

CONSIDERANDO que citada Resolução nº. 3 de 13/10/89 determina, também, no artigo 4º, § 2º que a taxa escolar remunera, a 
preços de custo, os serviços extraordinários prestados ao corpo discente, tais como a segunda chamada de provas e exames, declarações, e de outros 
documentos não incluídos no § 1º do mesmo artigo, atividades extracurriculares optativas, bem como estudos de recuperação, adaptação e dependência 
prestados em horários especias com remuneração específica para os professores; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº. 3 de 13/10/89 também veda à Instituição de Ensino a cobrança de mensalidades, taxas ou 
contribuições além do índice permitido, salvo prévia autorização (artigo 12, inciso III); 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei nº 8.078/1990, o consumidor tem direito à “(...) proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 
produtos e serviços” (artigo 6º, inciso IV); 

CONSIDERANDO que o contrato de serviços educacionais firmado entre as faculdades e os alunos já preveem, como 
contraprestação pelos serviços educacionais contratados, o pagamento de mensalidades/semestralidades; 

CONSIDERANDO aportou nesta Procuradoria da República, através do documento PR-MG-UDI-003198/2014, a notícia que a 
Universidade Anhanguera - UNIDERP, em tese, executa cobrança de taxas aparentemente indevidas e abusivas aos seus alunos. 

CONSIDERANDO que a Universidade Anhanguera, ao cobrar referida contraprestação financeira pode estar descumprindo as 
disposições previstas na Resolução nº 3/89 do Conselho Nacional de Educação, uma vez que a prestação de tais serviços está inclusa no valor das 
mensalidades, conforme o artigo 4º, § 1º da Resolução; 

RESOLVE, instaurar Inquérito Civil – IC para investigar possíveis cobranças de taxas indevidas, ou com valores desproporcionais, 
para emissão de documentos vinculados a vida acadêmica dos discente da UNIVERSIDADE ANAHGUERA UNIDERP. 

Procedidos os registros devidos, 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 nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Após, venham-me os autos conclusos. 
 

FREDERICO PELLUCCI 
 ##ÚNICO: | MG - 14286| 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N° 6, DE 28 DE MARÇO DE 2014 
 

ICP nº 1.22.000.001331/2008-18 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, Dra. Mirian R. Moreira Lima, de um lado, e de 
outro lado, a Associação dos Moradores da Antiga Linha Férrea de Caeté/MG, representada pelo senhor Ronaldo de Brito Marinho, residente na Rua 
da Estação, nº 02, Bairro Bonsucesso, Caeté/MG, Carteira de Identidade nº MG-6.415.523, CPF nº 940.532.516-72, telefones nº (31) 9646-7356 e (31) 
9371-1590, objetivando adequação de conduta às prescrições legais, pondo termo ao Inquérito Civil Público referido que tem como objeto a apuração 
da ocorrência de danos ao patrimônio cultural no município de Caeté/MG, em decorrência do mal estado de conservação da Estação Ferroviária de 
Caeté/MG, celebram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, com eficácia de título executivo extrajudicial nos termos do artigo 5º 
da Lei nº 7.347/1985 c/c o disposto no artigo 585, VIII, do CPC, mediante as cláusulas e condições seguintes;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 216 da Constituição Federal segundo o qual “constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 225 da Constituição Federal segundo o qual “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, incluindo na conceituação de meio ambiente o meio ambiente cultural”; 

CONSIDERANDO que para assegurar a efetividade desse direito “o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação”, devendo os danos e ameaças ao patrimônio cultural serem punidos, na forma do artigo 216, § 1º e § 4º, da Constituição 
da República; 
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CONSIDERANDO que compete aos municípios, nos termos do artigo 30, IX, da CR/1988, “promover a proteção do patrimônio 
histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual”; 

CONSIDERANDO que “caberá ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN receber e administrar os bens 
móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural, oriundos da extinta RFFSA, bem como zelar pela sua guarda e manutenção”, devendo a 
preservação e difusão da memória ferroviária ser promovida mediante a “conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios e 
demais espaços oriundos da extinta RFFSA” (artigo 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.483/2007);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 21 da Lei nº 11.483/2007 segundo o qual “a União, por intermédio do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, poderá, na forma do regulamento, formalizar termos de entrega ou cessão provisórios de bens imóveis não-
operacionais oriundos da extinta RFFSA aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, promovendo a sua substituição por instrumentos definitivos”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.636/1998 segundo o qual “é o Poder Executivo autorizado, por intermédio da 
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a executar ações de identificação, demarcação, cadastramento, 
registro e fiscalização dos bens imóveis da União, bem como a regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive de assentamentos informais de 
baixa renda, podendo, para tanto, firmar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios em cujos territórios se localizem e, observados os 
procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar contratos com a iniciativa privada”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 11 da Lei nº 9.636/1998, segundo o qual “caberá à SPU a incumbência de fiscalizar e zelar 
para que sejam mantidas a destinação e o interesse público, o uso e a integridade física dos imóveis pertencentes ao patrimônio da União, podendo, 
para tanto, por intermédio de seus técnicos credenciados, embargar serviços e obras, aplicar multas e demais sanções previstas em lei e, ainda, 
requisitar força policial federal e solicitar o necessário auxílio de força pública estadual”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18, I, da Lei nº 9.636/1998 segundo o qual “a critério do Poder Executivo poderão ser 
cedidos, gratuitamente ou em condições especiais, imóveis da União a Estados, Municípios e entidades, sem fins lucrativos, de caráter educacional, 
cultural ou de assistência social”, e que tal cessão se formalizará mediante termo ou contrato, do qual constarão expressamente as condições 
estabelecidas, entre as quais a finalidade da sua realização e o prazo para seu cumprimento, e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial, se ao 
imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada aplicação diversa da prevista no ato autorizativo (artigo 18, § 3º, da Lei nº 9.636/1998); 

CONSIDERANDO que a Estação Ferroviária de Caeté/MG, localizada no município referido, é bem ferroviário de valor cultural 
reconhecido, encontrando-se em trecho ferroviário desativado, necessitando de intervenções urgentes para evitar maior degradação; 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de serem adotadas medidas de caráter emergencial, tendo por escopo a preservação, 
conservação e manutenção dos bens oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA que se encontram em avançado estado de precariedade, 
ameaça de deterioração e com risco de sofrer dano de natureza irreversível ou irreparável; 

CONSIDERANDO o teor do Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2014, constante de fls. 220/225, celebrado, em 05/02/2014, 
entre este MPF e a SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO – SPU/MG, o MUNICÍPIO DE CAETÉ/MG e o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, relacionado à restauração e adequação da Estação Ferroviária de Caeté/MG; 

CONSIDERANDO que, não obstante a existência de famílias alojadas no entorno da área objeto do referido Termo de Ajustamento 
de Conduta, a Associação que as representa, Associação dos Moradores da Antiga Linha Férrea – AMALINFE, por meio de seu representante, Ronaldo 
de Brito Marinho, manifestou total concordância coma realização das obras de recuperação do imóvel da Estação Ferroviária de Caeté/MG, 
asseverando que tais obras só vêm a trazer melhoria ao local; 

RESOLVEM celebrar o presente Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo os compromissários, ao tempo em tomam integral 
ciência dos fatos relacionados aos autos mencionados, e de todas as medidas e obrigações já assumidas pelas partes relacionadas à restauração e 
adequação da Estação Ferroviária de Caeté/MG (fls. 220/225), as seguintes obrigações: 

1- não obstaculizar, sob qualquer forma, os atos necessários ao cumprimento do referido Termo de Ajustamento de Conduta – 
TACPRMG/GB/MML n° 01/2014, constante de fls. 220/226 dos presentes autos, devendo colaborar eficazmente com a realização das obras 
mencionadas no prédio da Estação Ferroviária de Caeté/MG, colaborando ao final, com a preservação do referido patrimônio cultural; 

1.1- a área que é objeto do referido Termo de Ajustamento de Conduta – TACPRMG/GB/MML n° 01/2014 é o terreno e o imóvel, 
livres de invasões, que totalizam 618,66 metros quadrados e 97,17 metros de perímetro, encontrando-se delimitados pela Planta do Imóvel e Memorial 
Descritivo 0056/2013, subscritos pela Arquiteta e Urbanista/CAUA44811-7, Joseane Jorge, constante de fls. 227/228 dos presentes autos, e que passam 
a integrar o presente Termo de Ajustamento de Conduta,  

2- o descumprimento de quaisquer das obrigações aqui assumidas importa na aplicação aos compromissários de multa diária no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a qual será revertida em benefício ao fundo previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/1985, sem prejuízo das demais 
sanções pertinentes; 

3- Elegem as partes o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Belo Horizonte/MG para solucionar quaisquer conflitos 
decorrentes da execução do presente Termo de Ajustamento de Conduta. 

 
DRA. MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da República 
 

RONALDO DE BRITO MARINHO 
Associação dos Moradores da Antiga Linha Férrea de Caeté/MG 

 
LEONARDO MAIA MATARELLI 

Analista Processual MPF/PRMG 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | PA - 1957| 

PORTARIA Nº 4, DE 1 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.003.000196/2013-85, instaurado a partir de cópia do 

embargo extrajudicial nº 015/2013, em que o IPHAN notifica a empresa SISA - Salvação Empreendimentos Imobiliários Ltda, comunicando que os 
serviços em relação ao empreendimento Cidade Jardim, em Altamira, deverão ser imediatamente paralisados e nenhuma atividade relacionada a 
serviços de terraplenagem e outros serviços de engenharia que tenham impacto sobre o solo devem ser continuados até que seja realizado levantamento 
arqueológico da área; 

d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 
§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000196/2013-85, a partir do procedimento administrativo de mesmo número, 
para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que determina-se: 

1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como inquérito civil; 
2 – Oficie-se a empresa SISA Salvação Empreendimentos Imobiliários LTDA solicitando informar o cumprimento do embargo; 
3 – Oficie-se o IPHAN solicitando informar se há data marcada para a vistoria técnica; 
 4 – Programe-se vistoria do MPF para verificar a continuidade ou não das atividades no local; 
 5 – Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

6 – Por fim, retornem-me conclusos os autos para análise. 
 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 
##ÚNICO: | PA - 1945| 

PORTARIA Nº 5, DE 1 DE ABRIL DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.003.000191/2013-52, instaurado a partir de representação 

encaminhada pelo Município de Uruará, em face de ex-gestor do município, por supostas irregularidades relativas ao Termo de Compromisso PAC 
202838/2012, firmado junto ao FNDE/MEC, para executar as ações referentes ao Pró-Infância - Construção de 01 (uma) unidade de educação infantil 
situada na Vila Brasil, Travessa Bahia, Uruará/PA, no valor de R$ 1.455.000,00; 

d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 
§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000191/2013-52, a partir do procedimento administrativo de mesmo número, 
para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que determina-se: 

 1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como inquérito civil; 
2 – Cumpra-se o determinado no despacho de f. 88 
 3 – Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

4 – Por fim, retornem-me conclusos os autos para análise. 
 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 
##ÚNICO: | PA - 1942| 

PORTARIA Nº 6, DE 1 DE ABRIL DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Preparatório nº 1.23.003.000198/2013-74, instaurado a partir de representação 

do Município de Medicilândia em face de ex-gestor do município, que supostamente deixou de prestar contas dos recursos recebidos a partir do 
Convênio nº 1507/2008 (PAC) firmado com a Fundação Nacional da Saúde - FUNASA, tendo como objeto a construção de 173 Unidade de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares; 

d) considerando o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 
§4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências 
apuratórias além do prazo permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da 
Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº 1.23.003.000198/2013-74, a partir do procedimento administrativo de mesmo número, 
para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que determina-se: 

 1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como inquérito civil; 
2 – Cumpra-se o determinado no despacho de f. 97; 
 3 – Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

4 – Por fim, retornem-me conclusos os autos para análise. 
 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 
##ÚNICO: | PA - 9844| 

RECOMENDAÇÃO Nº 18, DE 31 DE MARÇO DE 2014 
 

A Sua Senhoria, o Senhor Nazareno de Souza Santos Superintendente do 
INCRA no Estado do Pará Rod. Murucutum, S/N, Estrada da Ceasa, Souza 
CEP.: 66.610-903,Belém/PA. Referência: IC n°1.23.000.001427/2010-55 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República subscrito, no regular exercício de suas atribuições 
institucionais, com base nos artigos 127, 129, incisos II e III, da Constituição Federal, nos artigos 5º, I, “h”, incisos III, alínea “e”, e V, alínea “b”, e 6º, 
inciso VII, alínea “a” e “c”, e XX, todos da Lei Complementar nº 75/1993, e ainda nos dispositivos da Lei Federal nº 7.347/1985; e 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria o Inquérito Civil nº. 1.23.000.001427/2010-55, instaurado para apurar 
irregularidades na aplicação de recursos do crédito instalação destinado ao Projeto Agroextrativista da Ilha Pindobal Grande; 

CONSIDERANDO que este órgão ministerial recebeu cópia do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 54000.000832/2011-
16, através do Ofício nº 99/2013/ASS-Jaff/GM-MDA, de 09.09.2013, de lavra da Assessoria de Gabinete do Ministério do Desenvolvimento Agrário – 
MDA, o qual apurou as notícias de irregularidades na aplicação dos recursos do Programa de Crédito Instalação do Governo Federal, modalidades 
apoio inicial e aquisição de material de construção, destinados aos beneficiários da Reforma Agrária dos Projetos Extrativistas das Ilhas Mamangal, 
Sumaúma, Itaboca, Mutirão, Jarimbú, Pindobal, Panacauera e Buçu, localizados no Município de Igarapé-Miri/PA. 

CONSIDERANDO que, em relação ao PAE da ILHA PINDOBAL GRANDE, a Comissão Processante constatou que, do 2º 
contrato firmado entre a Associação dos Assentados e JOÃO PEDRO NASCIMENTO DIAS, para construção de 100 casas foram construídas 13;  

CONSIDERANDO que, o recurso liberado, no referido contrato, foi para construção de 40 unidades habitacionais, e que faltam 27 
casas a serem construídas; 

CONSIDERANDO que a suspensão das construções das casas foi feita em atendimento à solicitação da Comissão de Fiscalização, 
constituída pela Ordem de Serviço nº 091/2009; 

CONSIDERANDO o compromisso assumido pela Superintendência do INCRA/PA, em reunião realizada em 30.05.2011, na sede 
da Procuradoria da República no Estado do Pará, de dar andamento às liberações dos recursos em conta bancária vinculada para a construção das 
habitações dos PAE’s das Ilhas de Igarapé-Miri, após levantamento; 

CONSIDERANDO a publicação da RESOLUÇÃO CDR/SR01/Nº 02, de 14 de outubro de 2011; 
CONSIDERANDO que a Comissão Processante, no que se refere ao Crédito Apoio Inicial, não conseguiu quantificar as pendências 

ainda existentes, haja vista que não dispunha de prazo para contemplar as informações necessárias à identificação dos valores aplicados e do montante 
de mercadorias pendentes de entrega, bem como identificar os respectivos beneficiários, e também pelo fato de que o Crédito Apoio não fazia parte da 
“denúncia” que justificou a constituição da referida Comissão; 

CONSIDERANDO que, relativo a essa modalidade de crédito, a Comissão Processante informa que são poucas as pendências 
ocasionadas pela suspensão da entrega das mercadorias no PAE da Ilha Pindobal Grande e que os fornecedores estão aguardando somente a 
autorização do INCRA/SR-01/PA para concluir a entrega das mercadorias que já foram pagas de forma antecipada; 

CONSIDERANDO que esse Instituto é uma autarquia federal, com autonomia para prática de atos de sua alçada; 
Resolve RECOMENDAR, com fundamento no art. 6o, XX, da Lei Complementar no. 75/931, à Superintendência do INCRA/PA 

que adote as providências necessárias para implementar/dar continuidade às liberações dos recursos do referido crédito ao PAE da Ilha de Pindobal 
Grande, obedecidas as formalidades legais. 

Para o atendimento desta Recomendação fixo o prazo de 15 dias, a contar do recebimento deste expediente, ressaltando que as 
condutas dos servidores indicados no PAD nº 54000.000832/2011-16 será apreciada em procedimento específico. 

Por fim, conforme levantamento da Comissão Processante, resta o saldo de R$ R$1.163.036,36 (hum milhão, cento e sessenta e três 
mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos) na conta da Ilha Pindobal Grande, sobre o qual requisito informações sobre a sua utilização. 

 
FELÍCIOPONTES JR. 

##ÚNICO: | PA - 9851| 
RECOMENDAÇÃO Nº 19, DE 31 DE MARÇO DE 2014 

 
A Sua Senhoria, o Senhor Nazareno de Souza SantosSuperintendente do INCRA 
no Estado do Pará Rod. Murucutum, S/N, Estrada da Ceasa, Souza CEP.: 
66.610-903,Belém/PA Referência: IC n°1.23.000.001423/2010-77 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República subscrito, no regular exercício de suas atribuições 
institucionais, com base nos artigos 127, 129, incisos II e III, da Constituição Federal, nos artigos 5º, I, “h”, incisos III, alínea “e”, e V, alínea “b”, e 6º, 
inciso VII, alínea “a” e “c”, e XX, todos da Lei Complementar nº 75/1993, e ainda nos dispositivos da Lei Federal nº 7.347/1985; e 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria o Inquérito Civil nº. 1.23.000.001423/2010-77, instaurado para apurar 
irregularidades na aplicação de recursos do crédito instalação destinado ao Projeto Agroextrativista da Ilha Sumaúma; 
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CONSIDERANDO que este órgão ministerial recebeu cópia do Processo Administrativo Disciplinar - PAD nº 54000.000832/2011-
16, através do Ofício nº 99/2013/ASS-Jaff/GM-MDA, de 09.09.2013, de lavra da Assessoria de Gabinete do Ministério do Desenvolvimento Agrário – 
MDA, o qual apurou as notícias de irregularidades na aplicação dos recursos do Programa de Crédito Instalação do Governo Federal, modalidades 
apoio inicial e aquisição de material de construção, destinados aos beneficiários da Reforma Agrária dos Projetos Extrativistas das Ilhas Mamangal, 
Sumaúma, Itaboca, Mutirão, Jarimbú, Pindobal, Panacauera e Buçu, localizados no Município de Igarapé-Miri/PA. 

CONSIDERANDO que, em relação ao PAE da ILHA SUMAÚMA, a Comissão Processante constatou que, do 4º contrato firmado 
entre a Associação dos Assentados e JOÃO PEDRO NASCIMENTO DIAS, para construção de 100 casas foram construídas 21;  

CONSIDERANDO que, o recurso liberado, no referido contrato, foi para construção de 40 unidades habitacionais, e que faltam 19 
casas a serem construídas; 

CONSIDERANDO que a suspensão das construções das casas foi feita em atendimento à solicitação da Comissão de Fiscalização, 
constituída pela Ordem de Serviço nº 091/2009; 

CONSIDERANDO o compromisso assumido pela Superintendência do INCRA/PA, em reunião realizada em 30.05.2011, na sede 
da Procuradoria da República no Estado do Pará, de dar andamento às liberações dos recursos em conta bancária vinculada para a construção das 
habitações dos PAE’s das Ilhas de Igarapé-Miri, após levantamento; 

CONSIDERANDO a publicação da RESOLUÇÃO CDR/SR01/Nº 02, de 14 de outubro de 2011; 
CONSIDERANDO que a Comissão Processante, no que se refere ao Crédito Apoio Inicial, não conseguiu quantificar as pendências 

ainda existentes, haja vista que não dispunha de prazo para contemplar as informações necessárias à identificação dos valores aplicados e do montante 
de mercadorias pendentes de entrega, bem como identificar os respectivos beneficiários, e também pelo fato de que o Crédito Apoio não fazia parte da 
“denúncia” que justificou a constituição da referida Comissão; 

CONSIDERANDO que, relativo a essa modalidade de crédito, a Comissão Processante informa que são poucas as pendências 
ocasionadas pela suspensão da entrega das mercadorias no PAE da Ilha SUMAÚMA e que os fornecedores estão aguardando somente a autorização do 
INCRA/SR-01/PA para concluir a entrega das mercadorias que já foram pagas de forma antecipada; 

CONSIDERANDO que esse Instituto é uma autarquia federal, com autonomia para prática de atos de sua alçada; 
Resolve RECOMENDAR, com fundamento no art. 6o, XX, da Lei Complementar no. 75/931, à Superintendência do INCRA/PA 

que adote as providências necessárias para implementar/dar continuidade às liberações dos recursos do referido crédito ao PAE da Ilha de 
SUMAÚMA, obedecidas as formalidades legais. 

Para o atendimento desta Recomendação fixo o prazo de 15 dias, a contar do recebimento deste expediente, ressaltando que as 
condutas dos servidores indicados no PAD nº 54000.000832/2011-16 será apreciada em procedimento específico. 

Por fim, conforme levantamento da Comissão Processante, resta o saldo de R$ 937.199,46 (novecentos e trinta e sete mil, cento e 
noventa e nove reais e quarenta e seis centavos) na conta da Ilha SUMAÚMA, sobre o qual requisito informações sobre a sua utilização. 

 
FELÍCIOPONTES JR. 

##ÚNICO: | PA - 1045| 
DESPACHO DE 31 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.23.001.000217/2012-00 
 

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

 Resolvo PRORROGAR por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87/2006 CSMPF, o presente inquérito civil. 
 Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 6º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF), para publicidade deste ato, 

conforme disposto no art. 16º da resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 
 Ante o exposto, determino: 
-aguarde-se o prazo de 30 dias e oficie-se a DPF de Redenção/PA para que informe acerca da realização da diligência pendente, 

mencionada no Ofício nº 808/2013-DPF/RDO/PA-NUCART. 
Após avinda da resposta, retornem os autos ao Gabinete. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PA - 9860| 
DESPACHO Nº 2401, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.23.000.000189/2011-41 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento de Ofício da Procuradoria Federal junto à Fundação Cultural 
Palmares, solicitando análise da situação da Escola Santo André, localizada em Itacuruçá, município de Abaetetuba, tendo seu Título de 
Reconhecimento de Domínio Coletivo, outorgada em favor da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos das Ilhas de Abaetetuba, 
que encontra-se com problemas estruturais, em consequência de inobservância de projeto previamente acordado entre as partes, especificamente pela 
empresa contratada, FASCINAR SERVIÇOS.  

Apesar das diligências realizadas ainda não se tem um juízo definitivo sobre os fatos, havendo necessidade de prosseguimento das 
apurações. Assim, considerando o permissivo contido na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
– CSMPF, resolvo PRORROGAR este inquérito civil por 1 (um) ano, nos termos do art.15 da Resolução nº 87 do CSMPF. 

Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 
 

FELÍCIO PONTES JR. 
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 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | PB - 1297| 

PORTARIA Nº 13, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,inciso II da Constituição Federal de 1988 e 
dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para 
tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos patrimônios nacional, público e social, cultural brasileiro e do 
meio ambiente (art. 5º, III, da Lei Complementar nº 75 de 1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 
defesa de interesses difusos e coletivos, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público 
Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO a representação de Vereadores do Município de Catingueira, que noticiou possíveis irregularidades na 
construção de creche naquele Município. 

CONVERTO o presente procedimento em Inquérito Civil nº 1.24.003.000040/2014-48, a fim de apurar os fatos relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II – autue-se o procedimento em Inquérito Civil; 
III – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
IV – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
V – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias, bem 

como sua publicação no site da PRPB; 
VI – cumpra-se o despacho de ff.(itens “a” e “b”). 
VIII – após, façam os autos conclusos. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
##ÚNICO: | PB - 1304| 

PORTARIA Nº 23, DE 17 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 Vereadores do Município de Catingueira, que noticiou possíveis irregularidades na execução 
do objeto do convênio SIAFI nº. 540424 (contrato de Repasse nº. 0178484-91) firmado com o Ministério dos Esportes, através da Caixa Econômica 
Federal e despacho exarado nos autos do Inquérito Civil nº 1.24.003.000040/2014-48, determinando que esse objeto se dê em investigação própria. 

INSTAURO o presente Inquerito Civil, a fim de apurar os fatos relatados. 
Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I– encaminhe-se ao SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II – autue-se o procedimento em Inquérito Civil; 
III – comunique-se a instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
IV – fica designado o servidor Tiago Jeronimo Lopes, Mat. Nº 24804, para secretariar os trabalhos; 
V – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias, bem 

como sua publicação no site da PRPB; 
VI – cumpra-se o despacho de ff.(itens “a” e “b”). 
VIII – após, façam os autos conclusos. 
Cumpra-se. 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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##ÚNICO: | PB - 2400| 

PORTARIA Nº 78, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O Dr. Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, Procurador da República, lotado na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 
Tornar sem efeito a Portaria nº 73/2014 de 27 de Março de 2014, publicada no DMPF-E-Extrajudicial de 31/03/2014 (em 

decorrência de erro na referida portaria), e , neste ato, converter com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público – CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o 
procedimentonº1.24.001.000033/2014-66 em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto a possível ausência de prestação de contas dos recursos repassados 
ao Município de Puxinanã/PB pelo Fundo Nacional da Educação – FNDE, por meio do Convênio n.º 702.939/2010 (SIAFI n.º 664399). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, através do Sistema Único, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006 e ao Ofício-Circular 
nº 22/2012/5ª CCR/MPF, enviando cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil Público, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da 
Resolução nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

IV. Cumpra-se a determinação consignada no r. despacho.  
 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PB - 2487| 
PORTARIA Nº 80, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

 
O Dr. ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JR, Procurador da República, lotado na PRM/Campina Grande/PB, no uso de 

suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
RESOLVE: 
Instaurar, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, e art. 4º da 

Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o competente Inquérito Civil – IC, a partir da Notícia de Fato 
nº1.24.001.000054/2014-81, no intuito de Acompanhar à Ação Judicial nº 0800207-34.2014.4.05.8201,que versa sobre a doação de área pela Prefeitura 
Municipal de Campina Grande/PB para a construção de estacionamento para advogados.  

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se, autue-se esta e afixe-se no local de costume e remeta-se cópia para publicação, conforme art. 4º da Resolução nº 

23/2007-CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 
II. Proceda-se à comunicação da instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal, conforme §§ 1º e 3º da Resolução nº 127/2012-CSMPF, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em observância ao art. 6º da Resolução nº 
87/2006; 

III. Obedeça-se para a conclusão do presente Inquérito Civil o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução 
nº 23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

 
ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | PI - 3876| 
PORTARIA Nº 5, DE 1º DE ABRIL DE 2014 

 
O Ministério Público Federal, com fundamento: 
a) nos incisos III e VI do art. 129 da Constituição da República;  
b) no art. 5º, inciso III, alínea “b”, e inciso V, alínea “b”, bem como no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, e inciso XIV, alínea “f”, todos 

da Lei Complementar 75/93;  
c) no § 1º do art. 8º da Lei 7.347/1985; e, ainda,  
d) na Resolução 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 03 de agosto de 2006, bem como na 

Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007;  
E CONSIDERANDO o que consta na Notícia de Fato MPF/PR/PI nº 1.27.000.001600/ 2013-19, converte o referido feito em 

INQUÉRITO CIVIL: 
Objeto: supostas irregularidades na admissão/manutenção de cirurgiões-dentistas, remunerados com verbas oriundas do SUS, pela 

Fundação Municipal de Saúde de Teresina/PI e pela Fundação Hospitalar de Teresina/PI.  
Supostos responsáveis: Fundação Municipal de Saúde de Teresina/PI (FMS) e Fundação Hospitalar de Teresina/PI (FHT). 
Origem das peças de informação: representação escrita de cidadã apresentada nesta Procuradoria da República no Estado do Piauí.  
2. Para instruir o inquérito civil, determino que se oficie à FMS, com cópias desta portaria e dos expedientes de fls. 02, 48/50, 

53/73, 76 e 79,para requisitar informar, em 10 (dez) dias úteis, se há dentistas a serviço daquela instituição, remunerados com verbas do SUS (PSF 
etc.), que não sejam servidores efetivos - indicando, se for o caso, os nomes dessas pessoas; a natureza dos vínculos (celetista, prestadores de serviço, 
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cedidos por meio de convênios com outros entes públicos) que elas mantêm com a FMS, expondo também a fundamentação jurídica adotada para a 
contratação e manutenção de cada uma delas; a data de admissão, a remuneração mensal que recebem e a fonte dos recursos utilizados para os 
respectivos pagamentos. 

3. A assessoria deste gabinete se encarregará de secretariar as apurações do inquérito civil, dispensado compromisso específico. 
4. Comunicar à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma e para os fins regulamentares (arts. 

6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2006 e art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 
5.Autuar, registrar e publicar nesta Procuradoria da República. 
  
 

MARCO AURÉLIO ADÃO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | PI - 3863| 
RECOMENDAÇÃO N° 10, DE 27 DE MARÇO DE 2014 

 
Ofício nº 121/2014/ PRDC-GAB-AA. A Sua Senhoria o Senhor. Alcenor 
Barbosa de Almeida. Diretor do Hospital São Marcos. Rua Olavo Bilac, 2300. 
Teresina/PI 
 

Senhor Diretor, 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas funções institucionais e 

legais, em especial nos termos do artigo 6º, inciso VII, “c” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, vem expor e RECOMENDAR o que se segue: 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que o direito à saúde, tal como assegurado na Constituição de 1988, configura direito fundamental de segunda 

geração, o qual confere ao indivíduo o direito de exigir do Estado prestações sociais (positivas) nos campos da saúde, alimentação, educação, 
habitação, trabalho, etc.  

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a qual estabelece, em seu art. 2º , §1º, que é dever do Estado o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, bem como seu art. 7º, garantindo a universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

CONSIDERANDO o disposto na norma disciplinadora do Sistema Único de Saúde, a qual elenca como princípio a integralidade de 
assistência, definindo-a como um conjunto articulado e contínuo de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema; 

CONSIDERANDO que no dia 14 de março de 2014 compareceu à sede da Procuradoria da República no Estado do Piauí o 
Sr.Venvilde Lima Sobreira, representando o Sr. Benedito Lima de Araújo, portador de Hepatite B e Mielodisplasia, o qual adquiriu em 2013 
tuberculoses laríngea. Em consulta ao Hospital São Marcos foi orientado a concluir o tratamento de tuberculose, para que, após o término deste, 
pudesse retomar com o tratamento específico da mielodisplasia; 

CONSIDERANDO que no dia 26/02/14 foi concluído, no Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela, o tratamento para 
tuberculose do Sr. Benedito Lima de Araújo e, mas ainda não foi internado no Hospital São Marcos para o início do tratamento da Mielodisplasia. 
Ocorre que o representante há dois meses recebe os medicamentos necessários a realização do tratamento. Medicamentos esses obtidos via judicial, que 
não estão sendo utilizados, e provavelmente não estão acondicionados corretamente, podendo até serem perdidos; 

CONSIDERANDO que foram expedidos dois ofícios ao Hospital São Marcos requisitando informação e providências, os quais 
foram respondidos pelo OF. Nº 0/2014, onde nos foi informado que “o paciente em questão já se encontra recebendo atendimento neste Hospital, tendo 
comparecido para consulta no dia 24/02/2014 e recentemente em 12/03/2014, quando foi novamente atendido por médica oncologista; o paciente segue 
em acompanhamento com solicitação de exames e consultas, sem qualquer restrição, não merecendo assim prosperar a alegação de recusa de 
atendimento por este Hospital.” 

CONSIDERANDO que no dia 28/03/2014 foi encaminhado a este órgão ministerial laudo médico do especialista Carlos Henrique 
Nery Costa, o qual destaca que o paciente já possui a medicação (AVACITIDINA) para tratamento da doença hematológica (síndrome mielodisplásica 
– SMD – AREB1). Informou que o paciente, por apresentar-se com sistema imunológico deficiente pela doença, encontra-se sob o risco diário de 
novas infecções, em razão do Hospital Natan Portella se tratar de um hospital de referência para tratamento de doenças infectocontagiosas. 

CONSIDERANDO que aquele nosocômio aguarda, exclusivamente, a transferência do paciente para o Hospital São Marcos, a fim 
de acompanhar e tratar de sua doença hematológica. 

Diante do exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas funções 
institucionais e legais, em especial nos termos do artigo 6º, inciso VII, “d” e inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, vem RECOMENDAR o que se 
segue: 

 I – Que o paciente BENEDITO LIMA DE ARAÚJO seja imediatamente internado nesse nosocômio, a fim de iniciar o tratamento 
de mielodisplasia; 

II – A prestação de informações, no prazo de 24 horas, a respeito das providências adotadas para o cumprimento da Recomendação. 
Fica ciente o recomendado de que a presente RECOMENDAÇÃO o constitui em mora quanto às medidas requeridas, podendo o 

seu descumprimento implicar na adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em face da violação dos dispositivos legais e 
constitucionais atinentes aos direitos dos cidadãos e consequente fixação de responsabilidades, nas esferas constitucionais hábeis. 

 
KELSTON PINHEIRO LAGES 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão Substituto 
 

 
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 63/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de abril de 2014 Publicação: quinta-feira, 3 de abril de 2014 50 
 

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

##ÚNICO: | RJ - 21869| 
PORTARIA Nº 309, DE 1º DE ABRIL DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, 
Considerando que o Procurador da República ANDRÉ TAVARES COUTINHO solicitou o cancelamento de suas férias, 

anteriormente agendadas para os períodos de 02 a 11/04/2014, com abono de 23/03 a 01/04/2014 e 28/04 a 07/05/2014 (Portaria PR/RJ/Nº 189/2014 – 
publicada no DMPF-e Nº 44 – Extrajudicial de 07/03/2014, Página 32), por necessidade de serviço, 

RESOLVE: revogar parcialmente a Portaria PR/RJ/Nº 189/2014 para incluir o Procurador da República ANDRÉ TAVARES 
COUTINHO na distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados nos períodos de 02 a 11/04/2014 e 28/04 a 07/05/2014 bem como 
nos 3 dias úteis anteriores ao período de 28/04 a 07/05/2014. 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
Procurador da República Procurador-Chefe Substituto da PR/RJ 

##ÚNICO: | RJ - 21870| 
PORTARIA Nº 311, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 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 6ª Vara Federal Criminal, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a Procuradora da República TATIANA POLLO FLORES para realizar as audiências junto à 6ª Vara Federal 

Criminal no dia 03/04/2014. 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete da 

Procuradora designada. 
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. 
 

LAURO COELHO JUNIOR 
Procurador da República Procurador-Chefe Substituto da PR/RJ 

##ÚNICO: | RJ - 21871| 
PORTARIA Nº 312, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, 
Considerando que a Procuradora da República CARMEN SANTANNA, lotada na PRM/São João de Meriti, estará usufruindo 

licença-prêmio no período de 22 a 30/04/2014, 
RESOLVE: excluir a Procuradora da República CARMEN SANTANNA, no período de 22 a 30/04/2014, da distribuição de todos 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
Procurador da República Procurador-Chefe Substituto da PR/RJ 

##ÚNICO: | RJ - 21872| 
PORTARIA Nº 313, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, 
Considerando que a Procuradora da República ANA CRISTINA BANDEIRA LINS solicitou a suspensão da distribuição dos feitos 

urgentes e audiências no dia 11/04/2014 para participar de reunião da Comissão Permanente de Gestão do Patrimônio Documental, em Brasília/DF, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Excluir a Procuradora da República ANA CRISTINA BANDEIRA LINS da distribuição dos feitos urgentes e audiências no 

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

LAURO COELHO JUNIOR 
Procurador da República Procurador-Chefe Substituto da PR/RJ 
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##ÚNICO: | RJ - 1015| 

PORTARIA Nº 7, DE 26 DE MARÇO DE 2014 
 

ICP nº 1.30.002.000202/2013-70 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129 da Constituição da República, e  
CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6º, VII, alínea “b” da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO a representação formulada contra funcionária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, lotada no CDD 

de Campos dos Goytacazes, por simulação de trabalho em horário extraordinário;  
CONSIDERANDO que servidor público celetista de empresa pública federal é passível de responder à ação de improbidade 

administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988 e do art. 2º, da Lei 8429/92; 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, a 

instauração de inquérito civil e outros procedimentos correlatos, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais; 
RESOLVE: 
Converter o presente procedimento em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fim de apurar os fatos ocorridos no CDD de 

Campos dos Goytacazes, relacionados à “simulação de trabalho” em jornada extraordinária.  
Como medidas iniciais determina: 
1. registre-se no Sistema Único; 
2. expeça-se ofício à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos requisitando o envio, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia integral 

do processo administrativo nº 53150.004116/2013-93; 
3. dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, conforme preconiza a Res. nº 23/2007 do CNMP; 
4. solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF); 
 

RODRIGO GOLIVIO PEREIRA 
##ÚNICO: | RJ - 1018| 

PORTARIA Nº 8, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

NF nº 1.30.002.000037/2014-37 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas no artigo 129, III da Constituição 
da República, e com fulcro ainda nos artigos 5º, I e V “b”, e6º, VII, alínea “d” da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993, e 

CONSIDERANDO que a notícia de fato em epígrafe versa sobre eventual ato de improbidade administrativa, consubstanciado no 
recebimento de gratificação salarial; 

CONSIDERANDO que o ato tido por ímprobo foi cometido por servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Fluminense, nesta cidade; 

CONSIDERANDO que o representante/Reitor do IFF informou a instauração de processo administrativo disciplinar com vistas a 
apurar as irregularidades em relação à titulação apresentada pelo professor MARCELLUS SEREJO RIBEIRO; 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de 30 dias previsto para a finalização da presente noticia de fato; 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público da União, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, a 

instauração de inquérito civil e outros procedimentos correlatos, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais; 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL com o fim de apurar eventual ato de improbidade administrativa, mantendo-se a ementa nos seus 

exatos termos. 
Como medidas iniciais determina: 
1. Registre-se no Sistema Único; 
2. Expeça-se ofício ao Reitor do IFF, requisitando o encaminhamento dos autos do processo administrativo disciplinar nº 

2317.000255.2014-18, assim que encerrado. 
3. Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, conforme preconiza a Res. nº 23/2007 do 

CNMP; 
4. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF); 
 

RODRIGO GOLIVIO PEREIRA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 2564| 
PORTARIA Nº 13, DE 29 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República no Município de Resende /RJ, no 

cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da CRFB, pelo art. 1º, inciso I, c/c art. 8º, § 1º, ambos da Lei nº 7.347/85, 
pelo art. 6º, inciso VII, alínea b, c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e pelos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006 
e, 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III, da CRFB, instituição permanente incumbida de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Investigatório Criminal n.º 
1.30.008.000151/2012-45, objetivando apurar a responsabilidade penal da conduta de WAGNER ATHAYDE PEDRA RIBEIRO pela conduta de fazer 
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funcionar fornos para a produção de carvão, em área de APP – Área de Preservação Permanente, sem a respectiva licença do órgão ambiental 
competente; 

CONSIDERANDO que a conduta descrita acima resultou em danos ambientais em APP – área de Preservação Permanente, 
devendo o infrator proceder à devida recomposição da área degradada; 

CONSIDERANDO que a propriedade do Sr.WAGNER ATHAYDE PEDRA RIBEIRO encontra-se localizada no interior da APA 
da Mantiqueira; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar o fato noticiado, determinando, desde logo, a adoção 
das providências seguintes: 

a) Registre-se e autue-se, com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – MEIO AMBIENTE – FUNCIONAMENTO 
DE FORNOS PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO EM ÁREA DE APP – WAGNER ATHAYDE PEDRA RIBEIRO – REPARAÇÃO AMBIENTAL 
– APA DA MANTIQUEIRA. 

b) comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se no átrio da PRM/Resende, 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; 

c) oficie-se o compromissário solicitando que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se tem interesse em firmar Termo de Ajustamento 
de Conduta com o Ministério Público Federal visando a plena recuperação da área degradada. 

d) com a chegada da resposta do compromissário, agende-se reunião, preferencialmente para o início do mês de abril, na 
Procuradoria da República no Município de Resende, convidando o compromissário e representantes da APA da Mantiqueira ; 

e) após cumpridas as determinações acima, acautelem-se os autos no Setor Jurídico pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo este 
período, ou com a chegada da resposta, retornem os autos conclusos ao Gabinete.  

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

##ÚNICO: | RJ - 2619| 
PORTARIA Nº 14, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Ementa: INQUÉRITO CIVIL – PATRIMÔNIO PÚBLICO- 
ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS SIAFI nº 610451 FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ e o MINISTÉRIO DAS 
CIDADES POR INTERMÉDIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.  
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 
2º, §4° da Resolução n° 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

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 déficit habitacional de 11.828 domicílios, contabilizando-se os domicílios rústicos, coabitação, improvisados, 
cômodos e ônus excessivo com aluguel, do Município de Petrópolis, segundo dados do Plano Local de Habitação de Interesse Social, elaborado em 
novembro de 2012; 

CONSIDERANDO o Convênio SIAFI nº 610451 firmado entre o Município de Petrópolis/RJ e o Ministério das Cidades por 
intermédio da Caixa Econômica Federal para construção de unidades habitacionais no Distrito da Posse, cujo valor da última liberação ocorreu em 
02.10.2013, no valor de R$ 147.593,17 de um total de R$ 766.220,37; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento pelo MPF das políticas adotadas para reduzir o déficit habitacional do 
Município de Petrópolis; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando, desde logo, a adoção das providências seguintes: 
1- autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 
2- comunicação à e. 5ª CCR; 
3- expeça-se ofício à SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, para que considerando o convênio 

firmado entre o Município de Petrópolis/RJ e o Ministério das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal para construção de unidades 
habitacionais no Distrito da Posse(Termo de Convênio SIAFI nº 610451, valor liberado R$ 766.220,37, fim da vigência em 31.12.2014), encaminhe 
cópia do referidos termo bem como preste informações acerca do (a): 

a) objeto do convênio, metas e etapas; 
b) número de moradias construídas e área abrangida; 
c) foi realizado cadastro das famílias beneficiadas? Em caso positivo, indique-as; 
d) procedimentos licitatórios realizados e as empresas contratadas; 
e) fase atual de sua execução;  
f) outras informações entender pertinentes. 
2. expeça-se ofício ao Ministério das Cidades requisitando informações acerca do Convênio SIAFI nº 610451, (valor liberado R$ 

766.220,37) referentes a (o): 
a) responsável pelo acompanhamento de sua execução físico-financeira, encaminhando cópia do referido termo de convênio. 
b) fase atual de execução; 
c) demais informações que entender pertinentes. 
 

CHARLES STEVAN DA MOTA PESSOA 
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##ÚNICO: | RJ - 2566| 

PORTARIA Nº 14, DE 29 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República no Município de Resende /RJ, no 
cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da CRFB, pelo art. 1º, inciso I, c/c art. 8º, § 1º, ambos da Lei nº 7.347/85, 
pelo art. 6º, inciso VII, alínea b, c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93 e pelos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006 
e, 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III, da CRFB, instituição permanente incumbida de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do patrimônio público e de interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Investigatório Criminal n.º 
1.30.008.000094/2013-85, objetivando apurar a responsabilidade penal de WAGNER ATHAYDE PEDRA RIBEIRO pela conduta de exploração 
silvicultural e uso irregular de fogo em área de APP – Área de Preservação Permanente, sem a respectiva licença do órgão ambiental competente; 

CONSIDERANDO que a conduta descrita acima resultou em danos ambientais em APP – área de Preservação Permanente, 
devendo o infrator proceder à devida recomposição da área degradada; 

CONSIDERANDO que a propriedade do Sr. WAGNER ATHAYDE PEDRA RIBEIRO encontra-se localizada no interior da APA 
da Mantiqueira; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar o fato noticiado, determinando, desde logo, a adoção 
das providências seguintes: 

a) Registre-se e autue-se, com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – MEIO AMBIENTE – EXPLORAÇÃO 
SILVICULTURAL E USO IRREGULAR DE FOGO EM ÁREA DE APP – WAGNER ATHAYDE PEDRA RIBEIRO – REPARAÇÃO 
AMBIENTAL – APA DA MANTIQUEIRA. 

b) comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se no átrio da PRM/Resende, 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; 

c) oficie-se o compromissário solicitando que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se tem interesse em firmar Termo de Ajustamento 
de Conduta com o Ministério Público Federal visando a plena recuperação da área degradada. 

d) com a chegada da resposta do compromissário, agende-se reunião, preferencialmente para o início do mês de abril, na 
Procuradoria da República no Município de Resende, convidando o compromissário e representantes da APA da Mantiqueira ; 

e) após cumpridas as determinações acima, acautelem-se os autos no Setor Jurídico pelo prazo de 30 (trinta) dias. Findo este 
período, ou com a chegada da resposta, retornem os autos conclusos ao Gabinete.  

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

##ÚNICO: | RJ - 2568| 
PORTARIA Nº 15, DE 29 DE MARÇO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República no Município de Resende /RJ, no 

cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da CRFB, pelo art. 1º, inciso I, c/c art. 8º, § 1º, ambos da Lei nº 7.347/85 e 
pelo art. 6º, inciso VII, alínea b, c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso III, da CRFB, instituição permanente incumbida de 
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do patrimônio público, do meio ambiente e de interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que foi recebida nesta Procuradoria da República cópia do Procedimento Preparatório n.º 
1.34.004.001770/2013-29, instaurado pela Procuradoria da República no Município de Campinas, tendo por objeto representação de cidadã, 
inconformada com a forma de recrutamento na Escola Preparatória de Cadetes do Exército – EsPECEX, e seu ingresso direto, sem concurso público, 
para a Academia Militar das Agulhas Negras; 

CONSIDERANDO que a AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), é uma instituição militar do Exército Brasileiro, 
localizada no Município de Resende/RJ; 

CONSIDERANDO que o Exército Brasileiro, constitui parte das Forças Armadas, que é uma instituição federal permanente e 
regular, nos termos do art. 142 da CRFB; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com a finalidade de apurar eventuais irregularidades no acesso direto, sem 
concurso público, de alunos egressos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPECEX) para a Academia Militar das Agulhas Negras. 

Desde já, adotem-se as seguintes providências: 
a) Registre-se e autue-se, com a seguinte ementa: “INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – direitos do cidadão – AMAN (ACADEMIA 

DAS AGULHAS NEGRAS) – ingresso de alunos da eSpecex sem concurso público na aman”. 
b) Comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão remetendo-se extrato desta Portaria, e solicitando 

que providenciem a publicação no Diário Oficial da União. 
c) Publique-se esta Portaria no átrio desta Procuradoria. 
d) Oficie-se ao Comando da AMAN (Academia das Agulhas Negras), encaminhando cópia da representação formulada por 

MARIZA RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 03-30) e da presente portaria para ciência da instauração deste procedimento, requisitando-se que, no 
prazo de 1 (dez) dias, encaminhe manifestação circunstanciada, acompanhada da documentação pertinente. Ainda, solicite-se esclarecimentos quanto 
aos seguintes questionamentos: 

1. Quais as formas de ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)? Há possibilidade do ingresso direto, 
dispensando-se o concurso público, para alunos egressos de outras escolas preparatórias das forças armadas e das forças auxiliares, tais como a EPCar 
(Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Aeronáutica) e do Colégio Naval (CN – Marinha)? 

2. O aluno que sai da ESPCEX tem prioridade para ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)? Caso positivo, 
como se dá tal prioridade em relação a militares formados em outras escolas preparatórias (Colégio Naval e EPCAR) em relação aos civis? 

3. O aluno de colégios militares goza de algum privilégio para ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em 
comparação com o civil? Todos os ingressantes na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) se submetem ao mesmo procedimento de ingresso? 
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4. Com a mudança do requisito necessário ao ingresso de alunos na EsPECEX, houve algum prejuízo de carga horária ou conteúdo 
programático para os alunos da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), em especial para os alunos do 4º ano? Em vista desta alteração, houve 
redução do conteúdo programático? Caso positivo, qual a razão?  

5. Qual a duração do curso atualmente ofertado pela Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)? Houve redução da carga 
horária do curso nos últimos anos? Caso positivo, qual a razão? 

6. A duração do curso da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é compatível com os demais cursos de formação de 
oficiais, notadamente da Escola Naval- EN e da Academia da Força Aérea (AFA)? 

7. Especificamente no ano de 2013, qual foi a data de início, data de término e carga horária do curso ministrado na Academia 
Militar das Agulhas Negras (AMAN) 

8. Os exames médicos necessários para ingresso na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) são custeados pelo candidato 
ou pela Academia? Caso sejam pelo candidato, é oferecida alternativa aos candidatos carentes? 

e) Após cumpridas as determinações acima, acautelem-se os autos no Setor Jurídico pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Findo 
este período, ou com a chegada da resposta do ofício requisitório, retornem os autos conclusos ao Gabinete. 

 
LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA 

##ÚNICO: | RJ - 1840| 
PORTARIA Nº 29, DE 28 DE FEVEREIRO 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 tramitação nesta Procuradoria do procedimento administrativo 1.30.014.000255/2013-51, para apurar a 
responsabilidade pela construção de pier com heliponto sem licença ambiental do órgão competente na Praia do Morcego, Ilha da Gipóia, Angra dos 
Reis/RJ.  

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, converter o procedimento administrativo 
1.30.014.000255/2013-51, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – Área Temática: 4ª CCR, para “Apurar a responsabilidade pela construção de pier com 
heliponto sem licença ambiental do órgão competente na Praia do Morcego, Ilha da Gipóia, Angra dos Reis/RJ.”  

DETERMINO a expedição de Ofício à Superintendência da Baia da Ilha Grande do INEA, com cópia de fls. 11, solicitando 
informar qual o andamento do processo nºE-07/503444/2011, bem como quais medidas foram adotadas a fim de regularizar a construção do píer em 
espelho d`água com heliponto e s eu dano ambiental foi reparado. Fixo o prazo de 30 dias.  

  
DETERMINO ainda a expedição de Ofício à Superintendência de Regional da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, 

solicitando informar se o imóvel em questão possui inscrição em seus registros e se há pagamento regular do foro.  
Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União. 
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 - 21778| 

PORTARIA Nº 157, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 
art. 129, inciso III, da Constituição de 1988; pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, adotando as regras contidas no art. 2º da Resolução 
CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 e, ainda,  

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

Considerando que é atribuição institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República do Brasil, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem 
como promover o inquérito civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros direitos difusos e 
coletivos, nos termos dos incisos II e III do art. 129, da Constituição da República; 

Considerando informações acerca da ação ordinária em face da Petrobras pela qual pretendem os autores o recebimento de 
indenização por perdas e danos cumulada com lucros cessantes. A pretensão decorreria de fato relacionado à obra da Petrobras na Baía de Guanabara. 
Aduzem os autores que tiveram seus direitos de exercer a profissão de pescadores artesanais, inviabilizando o sustento de suas famílias durante o 
período de realização da obra do TERMINAL FLEXÍVEL DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO NA BAÍA DE GUANABARA- GNL. 

O Terminal Flexível de Gás Natural Liquefeito na Baía de Guanabara é parte do projeto “Terminal Flexível de Recebimento de 
GNL” que prevê a importação de gás natural liquefeito e sua gaseificação no próprio navio para o atendimento de demandas por gás natural de curto 
prazo (apenas alguns meses por ano). O projeto contempla a implantação de dois Terminais Flexíveis de GNL, com localização nos estados do Rio de 
Janeiro (Baía de Guanabara) e Ceará (em Pecém), com operações previstas para o período de 2008 a 2023. 

Informa a parte ré que a fase aquática da obra do referido empreendimento durou menos de 02 (dois) anos, entre 23/11/2007 a 
30/11/2008, o que impediu a pratica da pesca artesanal para os pescadores mais atingidos com o canteiro e com as obras em função da movimentação 

 
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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de máquinas, barcos, a colocação e esticassem de cabos de aço e etc. A Petrobras aduz que demanda-se tempo após a finalização da obra para que a 
pesca retorne ao normal e, que tal fato se encontra comprovado por laudo técnico do Instituto Chico Mendes- ICMBio; 

Resolve o Ministério Público Federal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República 
e pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, CONVERTER o procedimento preparatório nº 1.30.001.006614/2013-23, em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,de 
modo que desde já deverão ser tomadas as seguintes providências e diligências investigatórias iniciais: 

I. Instrução de cópia da fl. 153, para que se torne possível identificar quais os esclarecimentos devem ser prestados, conforme 
solicitação do despacho fl. 1195;  

II. Autuação do feito pela DTC (Divisão de Tutela Coletiva) em ICP (Inquérito Civil Público), na forma do art. 4º, § 3º, da 
Resolução CSMPF 87, de 6 de agosto de 2006, na redação da Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010 (“O procedimento administrativo deverá 
ser autuado com numeração sequencial à do inquérito civil e registrado em sistema próprio, mantendo-se a numeração quando de eventual conversão”); 

III. Remessa de cópia para publicação nos órgãos competentes; 
IV. Envio de ofício ao INEA; 
V. Acautelamento do feito na DITC (Divisão de Tutela Coletiva) pelo prazo máximo de 60 dias, ou até o cumprimento das 

diligências já determinadas. 
 

MAURÍCIO ANDREIUOLO RODRIGUES 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22127| 
PROMOÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Ref: Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.012.000194/2009-66. 
Inquérito Civil Público nº 042/2010 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público visando apurar supostos extravios e atrasos no envio de correspondências pelo CTE Benfica da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

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

Após o encaminhamento do referido ofício, acautele-se o presente ICP na DITC por 60 dias. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22100| 
PROMOÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Ref.: Inquérito Civil Público nº 061/2010 Procedimento Administrativo 
MPF/PR/RJ n.º 1.30.012.000843/2009-29 

 
Trata-se de Inquérito Civil Público visando apurar suposta ausência de hospitais com atendimento de emergência na Região de 

Bangu e de Campo Grande (Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro) no Plano de Saúde GEAP, incluindo a atuação da ANS a respeito do tema. 
Tendo em vista o esgotamento do prazo de duração deste feito e que é imprescindível a realização de novas diligências, inclusive o 

envio de ofício à ANS, PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para a conclusão do presente Inquérito Civil Público, com fulcro no artigo 9º da 
Resolução n.º 23/2007 do E. Conselho Nacional do Ministério Público, devendo ser comunicada a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal. 

Após o encaminhamento do referido ofício, acautele-se o presente ICP na DITC por 60 dias. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22062| 
PROMOÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Ref: Inquérito Civil Público nº 124/2011 Procedimento Administrativo 
MPF/PR/RJ nº 1.30.012.000926/2010-51 
 

Trata-se de inquérito civil público instaurando com o fim de apurar a atuação da ANATEL em relação ao serviço VELOX da OI, 
visto que,embora alegue que a Operadora não pode, do ponto de vista jurídico, prestar este serviço diretamente aos usuários, sendo lícita a imposição 
ao consumidor de contratação de um provedor de Serviço de Conexão à Internet - SCI (reforçando a defesa da empresa na ACP 2002.51.01.019764-9), 
a Agência não adotou qualquer providência em face da Operadora no tocante à prestação do serviço diretamente aos usuários empresariais. 

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

Após o encaminhamento do referido ofício, acautele-se o presente ICP na DITC por 60 dias. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | RJ - 22066| 

DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003780/2012-97 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21914| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003793/2012-66 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22060| 
DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003797/2012-44 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##--ÚNICO--####ÚNICO: | RJ - 21896 | 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003797/2012-44 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21894| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003797/2012-44 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21899| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003827/2012-12 

 
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 necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 

Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 
Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21897| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003835/2012-69 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21918| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.003886/2012-91 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21927| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004742/2012-51 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21935| 
 

DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 
 

Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004846/2012-66 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21932| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004846/2012-66 
 

 
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 necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21946| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004852/2012-13 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21959| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004853/2012-68 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22092| 
DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004853/2012-68 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22071| 
DESPACHO DE 2 DE ABRIL DE 2014  

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004855/2012-57 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21984| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004855/2012-57 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

 
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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Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21943| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004929/2012-55 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21950| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005741/2012-24 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21969| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005782/2012-11 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22085| 
DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005782/2012-11 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21976| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005790/2012-67 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | RJ - 22077| 

DESPACHO, DE 02 DE ABRIL DE 2014 
 

Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005790/2012-67 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22081| 
DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005803/2012-06 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21972| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005803/2012-06 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22088| 
DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005826/2012-11 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21964| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005826/2012-11 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
Atenciosamente,  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 22074| 
DESPACHO, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005990/2012-10 

 
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 necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 

Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo novamente o prazo de instrução deste feito por noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 
Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21980| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.005990/2012-10 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21953| 
DESPACHO, DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.006284/2012-95 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | RJ - 21956| 
DESPACHO DE 17 DE MARÇO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.006323/2012-54 
 

Considerando a necessidade de reunir mais informações para a adoção das medidas previstas nos incisos I, IV e V do artigo 2º da 
Resolução CNMP nº 13/2006, prorrogo o prazo de instrução deste feito por mais noventa dias, na forma do artigo 12 da referida Resolução. 

Comunique-se à 2ª CCR, na forma do parágrafo único do artigo 12 da Resolução CSMPF nº 77/2004.  
Após, mantenham-se os autos em gabinete para apreciação de novas medidas a serem adotadas no feito.  
 

SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

##ÚNICO: | RS - 892| 
PORTARIA Nº 5, DE 1º DE ABRIL DE 2014 

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

Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o objetivo 
de apurar a correta aplicação dos recursos públicos federais envolvidos no projeto da Unidade de Pronto Atendimento no município de Lajeado, resolve 
converter o procedimento preparatório n.º 1.29.014.000137/2013-64 em INQUÉRITO CIVIL. 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em Lajeado/RS, nos moldes 
dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP.  

A secretaria deste gabinete acompanhará a tramitação deste feito, fazendo conclusão para eventual prorrogação até 05 (cinco) dias 
antes do vencimento do prazo de 01 (um) ano. 

 
JERUSA BURMANN VIECILI 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | RS - 444| 

PORTARIA Nº 6, DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nos arts. 127 e 129, II, III e VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII 
e 7º, I da Lei Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF nº 106/2010, com o 
 

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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objetivo de investigar os fatos narrados na Representação formulada pelo Município de Sobradinho referente ao Processo Licitatório nº01/2012, resolve 
instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.29.020.000016/2014-14. 

 Proceda-se ao registro e autuação, comunicando à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
para fins de cumprimento ao art. 6º da Resolução n° 87/06/CSMPF e publique-se, por meio eletrônico (internet), nos moldes dos arts. 4°, VI e 7º, §2º, II 
da Resolução nº 23/07/CNMP.  

 
PEDRO NICOLAU MOURA SACCO 

Procurador Da República 
##ÚNICO: | RS - 895| 

PORTARIA Nº 6, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei 
Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o objetivo 
de apurar a correta aplicação dos recursos públicos federais envolvidos na construção do Centro Cultural de Estrela/RS, resolve converter o 
procedimento preparatório n.º 1.29.014.000138/2013-17 em INQUÉRITO CIVIL. 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em Lajeado/RS, nos moldes 
dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP.  

A secretaria deste gabinete acompanhará a tramitação deste feito, fazendo conclusão para eventual prorrogação até 05 (cinco) dias 
antes do vencimento do prazo de 01 (um) ano. 

 
JERUSA BURMANN VIECILI 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | RS - 900| 

PORTARIA Nº 7, DE 1º DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado no art. 129, VI, da Constituição da República c/c art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei 
Complementar Federal n.º 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85 e de acordo com as Resoluções nº 87/06/CSMPF e nº 23/07/CNMP, com o objetivo 
de apurar a conduta pública em face à responsabilização subsidiária da União ao pagamento de obrigações trabalhistas conforme acordão do TRT – 4ª 
Região nº 0000100-54.2012.5.04.0791, resolve converter o procedimento preparatório n.º 1.29.014.000139/2013-53 em INQUÉRITO CIVIL. 

Proceda-se ao registro e à autuação da presente e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em Lajeado/RS, nos moldes 
dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP.  

A secretaria deste gabinete acompanhará a tramitação deste feito, fazendo conclusão para eventual prorrogação até 05 (cinco) dias 
antes do vencimento do prazo de 01 (um) ano. 

 
JERUSA BURMANN VIECILI 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | RS - 2225| 

PORTARIA Nº 36, DE 27 DE MARÇO DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da 
Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea “b”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 
e, 

Considerando o teor do ofício nº 16/2013/Flona Canela/RS, que trouxe ao conhecimento desta Procuradoria da República o Auto de 
Infração nº 019045-A, lavrado em virtude da ocorrência de dano à Floresta Nacional de Canela por confinamento de animais dentro dos limites dessa 
Unidade de Conservação; 

Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa do meio ambiente, previstas no artigo 
129, incisos III e VI, da Constituição Federal e artigo 5º, inc. II, alínea “d”, e inc. III, alínea “d”, da Lei Complementar 75/93; 

Considerando a tramitação, nesta Unidade do MPF, do Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000337/2013-56, instaurado para 
apurar os referidos fatos; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, instaurar inquérito civil, procedimento 
administrativos correlatos e pertinentes (Lei Complementar n. 75/93, art. 7º, inciso I,in fine), objetivando a proteção do meio ambiente (Lei 
Complementar n. 75/93, art. 6º, inciso VII, alínea “b”), resolve instaurar, com base no que dispõe a Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, Inquérito Civil, vinculado ao 1º Ofício – Meio Ambiente desta Procuradoria da República no Município de Caxias do 
Sul, tendo por objeto dar prosseguimento às diligências empreendidas no procedimento preparatório acima referido. 

Proceda-se às anotações e registros pertinentes em razão do quanto deliberado nesta portaria, inclusive a conversão do 
Procedimento Preparatório n. 1.29.002.000337/2013-56 em Inquérito Civil. 

Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio de correio eletrônico, para os fins 
previstos nos arts. 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução n. 87/CSMPF, com o encaminhamento da presente portaria anexa. 

 
LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | RO - 1866| 

PORTARIA Nº 7, DE 14 DE MARÇO DE 2014 
 

Assunto: averiguar, nos municípios abrangidos pela atuação da Procuradoria da 
República em Ji-Paraná, os medicamentos Etanercepte e Leflunomida são 
fornecidos, de forma conjunta, aos pacientes que deles necessitam. 
 

O Excelentíssimo Senhor Henrique Felber Heck, procurador da República representante, na Procuradoria da República em Ji-
Paraná, RO, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; 
artigos 5º, I, “a”, III, “e”, V, “a”, e6º, VII, “a”, “c” e “d” da Lei Complementar nº 75/1993; e pelo artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; 

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 é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 
5º, inciso V, da Lei Complementar nº 75/1993);  

CONSIDERANDO que a saúde, direito indisponível de cunho social, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para 
sua promoção, proteção e recuperação (artigos 6º e 196 da CRFB); 

CONSIDERANDO o princípio da integralidade da assistência em saúde e o direito à assistência farmacêutica (arts. 7º, II, e 6º, I, 
“d”, da Lei nº 8080/1990); 

CONSIDERANDO o Ofício-Circular nº 06/2014/PFDC/MPF, de 06.02.2014, que noticia a alteração do Protocolo Clínico de 
Diretrizes Terapêuticas – Artrite Reumatóide, no qual se consigna a possibilidade de uso, em conjunto, dos medicamentos Etanercepte e Leflunomida 
aos pacientes que deles necessitarem; 

CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar, nos municípios abrangidos pela atuação da Procuradoria da República em Ji-
Paraná, se os dois medicamentos acima mencionados são fornecidos em conjunto aos pacientes que deles necessitam, 

RESOLVE 
INSTAURAR Inquérito Civil Público com o objetivo de averiguar, nos municípios abrangidos pela atuação da Procuradoria da 

República em Ji-Paraná, os medicamentos Etanercepte e Leflunomida são fornecidos, de forma conjunta, aos pacientes que deles necessitam. 
NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as especificadas a seguir. 
1. Autue-se, juntamente com os documentos anexos. 
2. Promovam-se os registros necessários no sistema de registro da Instituição. 
3. Expeça-se ofício requisitório aos coordenadores estaduais de saúde dos municípios abrangidos pela atuação da Procuradoria da 

República em Ji-Paraná, para que informem se os medicamentos Etanercepte e Leflunomida são fornecidos, de forma conjunta, aos pacientes que deles 
necessitam. 

CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, nos termos da Resolução nº 87, de 
03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º.  

Publique-se. 
 

HENRIQUE FELBER HECK 
##ÚNICO: | RO - 6863| 

DESPACHO DE 28 DE MARÇO DE 2014 
 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000065/2011-94. Assunto: Apurar a construção de 
estrada pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, ligando a BR-319 às 
comunidades de Mutuns, Bom Jardim e Itacoã, no entorno da Estação Ecológica 
de Cuniã, sem autorização do órgão ambiental competente.  

 
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurara construção de estrada pela Prefeitura Municipal de Porto 

Velho/RO, ligando a BR-319 às comunidades de Mutuns, Bom Jardim e Itacoã, no entorno da Estação Ecológica de Cuniã, sem autorização do órgão 
ambiental competente. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 
signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como 
custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e 
inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, três técnicos e 
dois estagiários). 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se em 19/03/2014 (despacho de 
fls. 119/120), prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, 
de 17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 
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Aproveitando a oportunidade, verifico que equivocadamente foi solicitada vista ao autos originados do IPL nº 113/2012, em vez do 
IPL nº 113/2011, conforme determinado no despacho de fl. 141-verso. Desta forma, determino: 

1. Desconsidere-se a petição de fl. 144 (a numerar), cuidando-se para não proceder juntada de cópias dos autos ali mencionados e, 
assim, não tumultuar o feito. 

2. Considerando que os autos encontram-se na Unidade, solicite-se ao Setor Jurídico vista dos autos nº 0009738-46.2012.4.01.4100 
(5ª Vara Federal) para extração de cópias. Junte-se ao presente IC. 

3. Com a juntada das cópias, conclua-se os autos para análise quanto a propositura de ação civil pública. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | RO - 6865| 
DESPACHO DE 26 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000330/2011-34. Assunto: Apura a suposta 
existência de cláusulas abusivas no contrato de prestação de serviço de internet 
banda larga firmado entre a empresa Vivo e a Associação Cidade Verde. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado nessa Procuradoria da República, por meio da Portaria de Instrução nº 009/2011-GABPR1-
LMPAL1ºOfício/RO/3ª CCR, de 23 de março de 2011 (fls. 01/04), com o objetivo de “apurar a suposta existência de cláusulas abusivas no contrato de 
prestação de serviço de internet banda larga firmado entre a empresa VIVO e a associação Cidade Verde/ACV”.  

O presente procedimento teve início nesta Procuradoria a partir de representação efetuada pelo consumidor Paulo Ricardo Xisto da 
Cunha (fls. 05-10), noticiando que em 10 de março de 2014 foi à loja da operadora Vivo/SA e contratou o serviço de internet banda larga. Ao contratar 
o serviço, informaram-lhe que o serviço custaria R$ 119,00 ao mês, e entregaram-lhe Termo de Adesão ao SMP e Contratação de Serviços, sem 
assinatura nem data, constando, segundo ele, termos e condições inaceitáveis e algumas informações desencontradas ou até mesmo obscuras. 

Inicialmente, foram requisitadas informações à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, por intermédio dos Ofícios nº 
1061/2011 (fl. 11) e nº 736/2012-MPF/PR/RO/GABPR1LMPAL 1º OFÍCIO/3ª CCR (fl. 16), e para VIVO S/A, por intermédio dos Ofícios 1066/2011 
(fl. 13) e 739/2012-MPF/PR-RO/GABPR1LMPAL 1º OFÍCIO/3ª CCR (fl. 18), buscando informações a respeito do serviço de internet móvel VIVO 
INTERNET ILIMITADA e de seu procedimento de contratação/adesão.  

Em resposta à solicitação do Órgão Ministerial, a ANATEL, por meio do Ofício nº 117/2012-UO111 (fl. 19). , informou que “ao 
receber o pedido de reiteração contido no ofício 736 MPF/PR-RO, percebemos a necessidade de esclarecimentos complementares. Em caráter de 
urgência que a situação requer, informamos que o mesmo foi encaminhado à Superintendência de Serviços Privados – SPV, na sede da Anatel em 
Brasília, através do Memorando nº 21/2012-UO111, a qual prestará o devido esclarecimentos às solicitações contidas no referido documento”. 

Com despacho de prorrogação de prazo, em 29 de março de 2012, fls. 20/21, os autos foram mantidos nesta Procuradoria, para o 
regular prosseguimento do apuratório e continuidade da investigação. 

Em resposta à solicitação do Parquet Federal, a VIVO S/A, informou que (fls. 28-36) “são oferecidos planos diferenciados para os 
clientes, de acordo com a sua necessidade e conveniência, cujo objeto é o volume de transmissão de dados, que oferece diferentes pacotes nos quais o 
cliente paga um valor fixo mensal, e pode utilizar uma determinada quantidade de megabytes no período, conforme cláusula 3.6, 3.6.1 e 3.7 do 
Contrato”, fls. 40/49, e ainda que “o serviço VIVO INTERNET ILIMITADA, não é mais comercializado pela VIVO.(...) o serviço denominado “plano 
ilimitado”, referia-se, evidentemente, ao volume de dados que o cliente trafegava em determinado mês e não a velocidade de transmissão de dados (…) 
importante frisar, que em nenhum momento há interrupção do fornecimento do serviço, Internet ilimitada, havendo apenas uma redução na velocidade 
de transmissão de dados”. E com relação ao procedimento de contratação e adesão ao VIVO INTERNET ILIMITADA “todas as características do 
contrato são expressamente informadas ao cliente, tanto no momento da celebração do contrato, com a entrega do check list venda de modem, do 
contrato assinado, e de demais materiais informativos quanto ao serviço. Importante apontar que a possibilidade de diminuição da velocidade da 
conexão ao atingir a franquia do pacote contratado está destacada de forma expressa na Cláusula 3.6. do Contrato de Adesão ao Serviço VIVO 
INTERNET”. 

A VIVO S/A ressaltou que “age em conformidade com os parâmetros legais dispostos do Código de Defesa do Consumidor, bem 
como em perfeita consonância com os instrumentos regulatórios expedidos pela Órgão Regulador e Fiscalizador – ANATEL”. 

A ANATEL, por meio do Ofício nº 81/2012/PVCPR-ANATEL (fls. 56-84), informou não existir procedimento administrativo 
instaurado em relação à eventual cláusula contratual abusiva no âmbito da “internet móvel” da Vivo, e que, no caso do usuário denunciante, o 
equipamento por ele adquirido opera na tecnologia GSM, conforme apontado nos “Dados das Estações Móveis do Termo de Adesão”. Desta forma, as 
cláusulas que versam sobre a tecnologia CDMA/EVDO não se aplicam ao usuário em questão. Informou, ainda, que o pacote “Vivo Internet Ilimitada” 
teve seu nome alterado para “Vivo Internet Brasil 2GB” antes da data de contratação do serviço pelo usuário. 

Por meio do Ofício nº 5118/2012/MPF/PR-RO/SETC – 6º OFÍCIO – 3ª CCR (fls. 123/124), este Órgão Ministerial requereu à 
ANATEL que informasse sobre as providências que pretendia adotar para a correção das cláusulas abusivas detectadas no termo de adesão ao SMP da 
empresa Vivo/SA (despacho de fls. 116/122). 

Em resposta, por meio do Ofício nº 366/2013 – COQL-Anatel (fls. 134-135), a Agência Reguladora limitou-se a informar sobre a 
qualidade do sinal da internet móvel e dos serviços prestados pela empresa Vivo/SA, deixando de lado o objeto do presente ICP, qual seja, as cláusulas 
abusivas existentes no contrato fornecido pela empresa de telefonia aos consumidores. 

Por fim, a Telefônica Brasil S/A, na qualidade de incorporadora da Vivo/SA, também esclareceu informações sobre a qualidade da 
rede do serviço móvel pessoal em Porto Velho, e seu respectivo plano de expansão para a região, porém não tocou no assunto objeto desta ICP. 

É o necessário relato. 
As razões que culminaram com o impedimento do término das investigações levadas a efeito no presente Inquérito Civil são várias 

e diversas, especialmente em decorrência do número de procedimentos e inquéritos, da enorme demanda de serviço, da ausência de estrutura auxiliar 
nas investigações, como por exemplo, núcleo de diligências e núcleo de pericial, dentre outros. 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrará em 30/03/2013 (despacho de fls. 
20-21), prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 
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17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à eg. 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que naquele âmbito seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalto que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação até 
a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Após, visando dar continuidade à investigação, e tendo em vista que as informações e documentos apresentados a este órgão não 
foram conclusivos acerca do apurado, determino a realização da seguinte diligência:  

1. Oficie-se à VIVO/SA, solicitando cópia do “Termo de Adesão ao SMP” para contratação da prestação do serviço móvel pessoal 
pós-pago atualmente vigente e, ainda que responda se o contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal devidamente datado e assinado pela VIVO é 
entregue ao contratante. 

Para a resposta às requisições citadas, concede-se o prazo de 10 (dez) dias úteis.  
Após a resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | RO - 6869| 
DESPACHO DE 18 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000338/2013-62. Assunto: Apurar a denúncia de 
possível irregularidades nas cláusulas contratuais com taxas abusivas, acima das 
diretrizes do programa de arrendamento residencial – PAR (Lei. 10.188/2001), 
integrante do programa minha casa minha vida – PMCMV, Ministério  
 

Trata-se de inquérito civil público instaurado no âmbito do 6º ofício, visando averiguar a suspeita de irregularidades levantadas no 
abaixo-assinado realizado pelos condôminos e familiares do “Residencial Morada do Sul”, beneficiados pelo Programa de Arrendamento Residencial 
(PAR), fruto da parceria do Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado de Rondônia, e levando em consideração que 
este arrendamento foi idealizado para atender famílias de baixa renda. 

Os condôminos relatam diversas irregularidades no acabamento da construção do condomínio e no tratamento a eles dado pela 
administradora, tais como: iluminação pública insuficiente, uso de material de má qualidade nas construções das residências, não fornecimento diário 
de água potável, dentre outros. Solicitam, via abaixo-assinado, que o valor da taxa de condomínio cobrada pela Luz Administradora seja calculado em 
20% (vinte por cento) sobre a menor parcela de arrendamento residencial cobrada pela Caixa Econômica Federal; que sejam assegurados os direitos 
dos moradores no tocante à acessibilidade, ao direito do idoso e aos critérios exigidos do Ministério das Cidades; que sejam corrigidas as taxas mensais 
cobradas pela CEF e pela administradora, pois estão acima do percentual permitido para quem ganha até R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); e que não 
seja reajustada a taxa de condomínio. 

Este Órgão Parquet Federal expediu ofício nº. 1184/2013 (fl. 59), solicitando à Caixa Econômica Federal esclarecimentos sobre os 
fatos noticiados no abaixo-assinado, e, posteriormente, em ofício nº. 4224/2013, solicitou à Comissão Representativa de Moradores do Condomínio 
Morada do Sul, manifestação fundamentada sobre os itens aos quais a Caixa Econômica Federal se pronunciou. São eles:  

1) Asfalto 
CEF: Internamente, o residencial é todo asfaltado, restando somente um trecho de 40 metros na via principal de acesso até o 

condomínio, o qual é de responsabilidade do poder público. 
Condomínio: O trecho na via principal de acesso ao condomínio é de 120 metros aproximadamente, e está tomado de buracos. 
2) Fornecimento de água 
CEF: O fornecimento de água é de responsabilidade exclusiva da CAERD, e não da Administradora Luz. Esta não construiu 

qualquer poço artesiano, nem cobrou nenhum valor relativo ao consumo de água. 
Condomínio: Houve cobrança da administradora relativa ao consumo de água. 
  
3) Iluminação 
CEF: A iluminação interna é a aprovada para o projeto pela Caixa. 
Condomínio: A iluminação é precária e a reposição das lâmpadas é lenta. 
4) Parque infantil 
CEF: Na vistoria realizada, o parquinho infantil encontrava-se próprio para uso, ainda sim, foi recomendado à administradora do 

condomínio que acondicionasse o lixo em tambores com tampa. 
Condomínio: Sugestão para que se mude a lixeira para outro local, já que esta encontra-se muito próxima ao parquinho. 
5) Quadra de areia 
CEF: Reconheceu que a quadra de areia está mal conservada, e recomendou à administradora que recompusesse a areia necessária e 

instalasse equipamento para a prática desportiva. 
Condomínio: Reitera as reclamações do abaixo-assinado. 
6) Espaço Comunitário 
CEF:O uso do espaço comunitário, especialmente o salão de festas, é facultado à comunidade mediante pagamento de 50% da taxa 

de condomínio 
Condomínio: Contesta o artigo do regimento do condomínio, tendo em vista ter sido feito de maneira unilateral, sem consulta aos 

moradores. 
7) Materiais de construção 
CEF: Os materiais utilizados na construção do condomínio são compatíveis com aqueles descritos no projeto analisado pela Caixa e 

órgãos externos de controle. 
 

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 63/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de abril de 2014 Publicação: quinta-feira, 3 de abril de 2014 66 
 

Condomínio: As residências foram construídas com material de má qualidade. 
8) Serviço de portaria 
CEF: A guarita contém mesa, cadeira, bebedouro, e um toldo para proteção do sol. 
Condomínio: Reconhece as melhorias na guarita, porém, afirma ser vulnerável e sem segurança. 
9) Prestação de contas 
CEF: A prestação de contas elaborada pela Administradora Luz é auditada pela Caixa, e a remuneração à administradora só é paga 

após a aprovação da prestação de contas. 
Condomínio: Não há assembleia nem ata de reunião para apresentação de prestação de contas, mas somente recolhimento de 

assinaturas. O valor pago referente a taxa condominial não está sendo revertido em prol do condomínio. 
10) Controle de entrada e saída do condomínio 
CEF: Há a necessidade de controle de entrada e saída de automóveis contendo mobiliário, para a própria segurança da comunidade. 
Condomínio: Os condôminos sentem-se constrangidos em ter que falar onde e o que compraram, mas se não o falam, não lhes é 

permitida a entrada com mobílias e objetos pessoais para entrega. 
11) Tratamento dispensado aos moradores 
CEF: Já orientou a administradora quanto ao tratamento dispensado aos arrendatários, e comprometeu-se a apurar qualquer caso 

concreto que chegue a seu conhecimento. 
Condomínio: Não houve qualquer denúncia a respeito. 
12) Cobrança na taxa de arrendamento 
CEF: Não há irregularidades na cobrança da taxa de arrendamento pela Caixa, nem tampouco na cobrança da taxa de condomínio 

pela Administradora Luz, a qual é o rateio das despesas mensais de manutenção fixada no orçamento para o exercício, conforme disposto no art. 35 da 
Convenção do Condomínio. 

Condomínio: Os moradores não participaram desta Convenção, e, portanto, desconhecem os índices econômicos referidos neste 
item. 

13) Idem ao item “2” 
14-15) Taxa de condomínio 
CEF: A taxa de condomínio cobrada destina-se exclusivamente ao pagamento das despesas, sendo necessário arrecadar valores, por 

conta dos moradores, para qualquer benfeitoria extra. 
Condomínio: Alegam não ter sido feito nenhum investimento por parte da administradora. Pelo contrário, afirmam que a estrutura 

está em péssimas condições, além de não ter a segurança necessária (cerca elétrica, câmeras de monitoramento). 
16) Serviços 
CEF: Os serviços a disposição da comunidade são: portaria, zeladoria, roçagem e limpeza, manutenção elétrica e hidráulica, 

limpeza e desobstrução de caixas de passagem, manutenção da estação de tratamento de esgotos, manutenção do salão de festas, etc. 
Condomínio: A CEF falta com a verdade. Os únicos serviços que a administradora oferece são: um funcionário para recolher o lixo 

doméstico, e quatro funcionários que se alternam na função de portaria. 
17-18) Valor da taxa de condomínio  
CEF: O valor fixado para a taxa de condomínio é o necessário para fazer frente às despesas com a execução dos serviços listados no 

item 16. Este valor foi fixado com base na planilha orçamentária anual aprovada pela Caixa. 
Condomínio: Os moradores não concordam com o valor cobrado pela administradora. 
Pois bem. 
 As razões que culminaram com o impedimento do término das investigações levadas a efeito no presente Inquérito Civil Público 

são várias e diversas, especialmente em decorrência do número de procedimentos e inquéritos, da enorme demanda de serviço, da ausência de estrutura 
auxiliar nas investigações, como por exemplo, núcleo de diligências e núcleo de pericial, dentre outros. 

 Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrar-se-á se em 25/03/2014, prorrogo 
o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 
alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 
Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, e visando dar continuidade às investigações, determino: 
 1. Oficie-se ao Condomínio Morada do Sul, solicitando: 
a) A comprovação da alegação de que houve cobrança da Administradora Luz relativa ao consumo de água. 
b) A comprovação do emprego de materiais de construção de má qualidade na construção das residências do condomínio. 
2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando: 
a) O demonstrativo da aplicação total dos valores das taxas cobradas do condôminos nas despesas do condomínio. 
b) Providências adotadas no tocante à mudança de local da lixeira do condomínio, que se encontra próximo ao parquinho infantil. 
c) Providências adotadas no tocante à reparação da quadra de areia. 
3. Oficie-se à Administradora Luz, solicitando que: 
a) Seja convocada assembleia para apresentação das futuras contas contas do condomínio, para fins de maior transparência da 

administração quanto aos valores das taxas cobradas. 
 4. Oficie-se aos Procon's da Capital e municípios (com exceção daqueles afetos às PRM's) solicitando: 
a) Informações sobre a existência de reclamações semelhantes, relativas ao Programa de Arrendamento Residencial da Caixa 

Econômica Federal. 
Enviar, juntamente com os ofícios, cópia do presente despacho. 
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Com qualquer das respostas, conclusos para análise. 
  

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | RO - 6860| 
DESPACHO DE 25 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.001235/2011-58. Assunto: Verificar a atuação da 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) em face da notícia de que a 
troca de tecnologia da rede de telecomunicações da CDMA para GSM efetuada 
pela empresa VIVO causou danos aos consumidores de Cacoal/RO. 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar a atuação da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
em face da notícia de que a troca de tecnologia da rede de telecomunicações da CDMA para GSM efetuada pela empresa VIVO causou danos aos 
consumidores de Cacoal/RO. No curso do procedimento, verificou-se que consumidores de outras regiões do Estado de Rondônia também foram 
prejudicados com a medida. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 
signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como 
custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e 
inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, três técnicos e 
dois estagiários). 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se em 24/03/2014 (despacho de 
fls. 108/109), prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, 
de 17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, e visando dar continuidade à investigação, determino as seguintes diligências: 
1. Cumpra-se os itens 1 e 2 do despacho exarado em 07/03/2014. 
2. Junte-se as notícias em anexo ao procedimento. 
  
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | RO - 6867| 
DESPACHO DE 25 DE MARÇO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.31.000.001624/2009-69. Assunto: Inquérito Civil Público 
instaurado para apurar possíveis irregularidades na comercialização do 
medicamento genérico CARBAMAZEPINA, mormente por ser um 
medicamento genérico e, portanto, ter um baixo custo ao consumidor.  
 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na comercialização do 
medicamento genérico CARBAMAZEPINA, mormente por ser um medicamento genérico e, portanto, ter um baixo custo ao consumidor. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 
signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como 
custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e 
inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, três técnicos e 
dois estagiários). 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se em 24/03/2014 (despacho de 
fls. 43/44), prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 
17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 
até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, e visando dar continuidade à investigação, determino as seguintes diligências: 
1. Objetivando-se colher informações de 10 (dez) farmácias, conforme despacho anterior, e considerando que constam nos autos 

informações somente de 4 (quatro) empresas, oficie-se mais 6 (seis) farmácias, escolhidas aleatoriamente, requisitando-se as informações do item 4 do 
despacho de fls. 49/52. Poderá ser consultada a relação de empresas autorizadas pela ANVISA no endereço eletrônico citado no expediente de fl. 15. 
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2. Requisite-se à ANVISA as informações descritas no despacho de fl. 49/52 (item 1) e ofício de fl. 56, remetendo-o ao endereço 
informado à fl. 71. 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | RR - 4680| 

PORTARIA Nº 36, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República ora signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO os elementos de informação constantes nos autos do PP nº 1.32.000.000518/2013-15, instaurado com o 
seguinte resumo: “Notícia do Jornal Folha de Boa Vista acerca de irregularidades no entre ASATUR e SESAI”; 

b) CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

c) CONSIDERANDO que o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual 
período, uma única vez, em caso de motivo justificável; 

d) CONSIDERANDO que vencido este prazo o membro do Ministério Público promoverá o arquivamento, ajuizará a respectiva 
ação civil pública ou converterá o procedimento em inquérito civil público (art. 2º, §7º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público c/c art. 4ª, § 4º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal);  

e) CONSIDERANDO que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, sem que, no entanto, haja solução para o 
objeto que ensejou a sua instauração; 

f) CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 
informações, pressupõe a existência de um procedimento administrativo e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o 
artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução 
n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 
2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.32.000.000518/2013-15 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências 
extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei.  

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente.  
Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: “Apurar 

possível irregularidade no convênio entre ASATUR e DSEI-Leste”. 
Considerando que a CGU, em ofício de fl. 75, informou que foi a demanda de perícia já foi encaminhada, suspendo a tramitação do 

feito por 45 (quarenta e cinco) dias, no intuito de aguardar resposta. Após, caso não tenha havido ainda juntada da referida análise, fica desde já 
determinada a expedição de ofício à CGU, solicitando informações sobre a elaboração de relatório de análise dos procedimentos e contrato celebrado 
entre DSEI-Leste e Asatur, que tem como número naquele órgão 00221.000791/2013-04. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser anexada cópia desta Portaria.  
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 
6º e 16 da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal.  

 
GUSTAVO KENNER ALCÂNTARA 

Procurador da República-Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | SC - 9271| 
PORTARIA Nº 110, DE 31 DE MARÇO 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República Andrei Mattiuzi Balvedi com exercício na Procuradoria da República no Município de Rio do 

Sul, para atuar, como representante do Ministério Público Federal nas audiências do dia 22/4/2014 na Subseção Judiciária Federal de São Miguel do 
Oeste, sem prejuízo de suas atribuições originárias, tendo em vista participação do titular no Seminário Internacional 10 anos da Convenção 169-OIT, 
promovido pela ESMPU, e por motivo de férias do substituto natural. 

 
MAURÍCIO PESSUTTO 

##ÚNICO: | SC - 1369| 
PORTARIA Nº 2, DE 12 DE MARÇO DE 2013 

 
DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL. IC n.º 
1.33.008.000413/2012-60 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, 
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CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente Inquérito Civil, nos termos do artigo 15, 
caput, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências, no sentido de esclarecer o caso em tela; 
DETERMINO, forte no artigo 15, caput, da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF, a prorrogação do presente 

INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 (um) ano, com o objetivo de apurar danos ambientais causados pela dragagem irregular do Rio Rebello, no município 
de Porto Belo, pela empresa denominada Marina Costa Mansa; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação de IC, cientificando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

nos termos do §1º do artigo 15 da Resolução n.º 87, de 06 de abril de 2010, do CSMPF; 
2) Junte-se a Licença enviada pela proprietária da Marina Costa Mansa, bem como o ofício enviado pela Prefeitura Municipal de 

Porto Belo; 
3) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
##ÚNICO: | SC - 1371| 

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE MARÇO DE 2012 
 

DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 
1.33.008.000066/2012-75 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais 
conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o encerramento do prazo de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, nos termos do art. 15, 
caput, da Resolução n. 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 103/2012, enviado pela Superintendência do IBAMA em Florianópolis, comunicando a possível 
ocupação irregular de bens da União, considerada Área de Preservação Permanente, composto parcialmente de Terrenos de Marinha, no Município de 
Bombinhas, por parte de Alfredo Thomsen Filho (coordenadas S 27º08'39,61” e W 48º30'13,10”); 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da realização de outras diligências; 
DETERMINO, forte no art. 15, caput, da Resolução n. 87 do CSMPF, a prorrogação do presente INQUÉRITO CIVIL, por mais 1 

(um) ano, com o objetivo de investigar a ocupação irregular de terrenos de marinha, APP e praia, na Rua Leopoldo Zaring, s/nº, loteamento Arlene, lote 
03, Praia de Bombas, Município de Bombinhas, de propriedade de Alfredo Thomsen Filho; 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 
1) Dê-se publicidade da presente decisão de prorrogação do IC, cientificando-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

nos termos do §1º do art. 15 da Resolução n. 87 do CSMPF; 
2) Após, retornem os autos conclusos. 
 

RAFAEL BRUM MIRON 
##ÚNICO: | SC - 1456| 

PORTARIA Nº 11, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas no art. 129, inc. III e V da CF/88; art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inc. VII, art. 7º, inc. I e art. 8º, todos da Lei Complementar nº 
75/93; art. 1º, caput, art. 4º, inc. II e 5º, todos da Resolução nº 87/2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal e art. 2º e art. 4º 
da Resolução nº 23/2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público e; 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 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, especialmente das comunidades indígenas; e, ainda, defender judicialmente os direitos e interesses das populações 
indígenas (art. 129, II, III e V, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b”, “c” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório foi instaurado após termo de atendimento realizado nesta 
Procuradoria da República em que é noticiado que são realizados bailes e jogos nos fins de semana na escola, com disponibilização de cigarros e 
bebidas alcoólicas aos menores de idade. 

CONSIDERANDO o transcurso do prazo estabelecido pelo art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e tendo em vista que foram expedidos ofícios que não foram respondidos;  

RESOLVE: 
 Converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, para dar continuidade às averiguações, determinando a 

adoção das seguintes medidas: 
 a) Registro da presente Portaria de Conversão no Sistema Único, com a devida comunicação à 6ª CCR; 
b) Reautuação deste expediente como Inquérito Civil; 
Como próxima diligência, expeça-se recomendação proibindo a realização de qualquer evento nas dependências da EIEB Cacique 

Vankre sem vínculo com os interesses da educação.  
 Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um ano, sejam os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 
 

CARLOS HUMBERTO PROLA JÚNIOR 
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##ÚNICO: | SC - 1473| 

PORTARIA Nº 11, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas funções institucionais 
conferidas no art. 129, inc. II, III e IV da CF/88; art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inc. VII, art. 7º, inc. I e art. 8º, todos da Lei Complementar nº 
75/93; art. 1º, caput, art. 4º, inc. II e 5º, todos da Resolução nº 87/2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal e art. 2º e art. 4º 
da Resolução nº 23/2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público e 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), estando compreendida em sua função institucional a promoção da ação civil pública e do inquérito 
civil público, para a proteção dos direitos indígenas (art. 129, inc. V, da CF); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 231, “caput”, da Constituição da República, o qual refere que “São reconhecidos aos índios 
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”; 

CONSIDERANDO a garantia constitucional conferida à educação, no sentido de assegurá-la como um direito de todos e dever do 
Estado e da família, sendo promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (art. 205, CF); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seus artigos 210, §2º e 231, preconiza a educação diferenciada às comunidades 
indígenas, com a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem; 

CONSIDERANDO ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proporcionar meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência, devendo o comando ser analisado em seu aspecto máximo de abrangência, abarcando a necessidade de 
implementação de condições adequadas de ensino (educação) (art. 23, V, CF); 

CONSIDERANDO o artigo 5º da Lei 9.394/1996 – lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional -, o qual dispõe 
que “o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo”; 

 CONSIDERANDO, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também determina o desenvolvimento de programas 
integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingue e intercultural aos povos indígenas (artigo 78); 

CONSIDERANDO, ainda, o presente Procedimento Preparatório instaurado para apurar a ocorrência de supostos prejuízos no 
processo educacional dos indígenas da Escola Indígena de Educação Básica Cacique Vanhkre, tendo em vista à submissão dos candidatos à vaga de 
professores ao crivo da liderança indígena;  

CONSIDERANDO, por fim, o ofício encaminhado pela Gerente de Educação de Xanxerê-SC, no qual sugere a revisão de itens 
constantes no edital do processo seletivo para admissão de professores em caráter temporário, para atuação na Educação Indígena. 

RESOLVE: 
 Converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, para dar continuidade às averiguações, determinando a 

adoção das seguintes medidas: 
a) Registro da presente Portaria de Conversão no Sistema Único, com a devida comunicação à 6ª CCR; 
b) Proceda-se às anotações no sistema de acompanhamento processual do Ministério Público Federal (ÚNICO); e, 
c) Após, retornem os autos conclusos para deliberação. 
Sem prejuízo, acaso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um ano, sejam os autos conclusos para análise da 

necessidade de prorrogação. 
 

CARLOS HUMBERTO PROLA JUNIOR 
##ÚNICO: | SC - 1159| 

PORTARIA Nº 17, DE 31 DE MARÇO DE 2014  
 

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

O disposto no artigo 225 da Constituição Federal, segundo o qual: Art. 225. 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. 

O disposto no parágrafo § 1º, inciso VII, do artigo 225 da CRFB/88: § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao 
Poder Público: VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

As atribuições do Ministério Público, previstas no artigo 127 da Constituição Federal; 
A previsão Constitucional do artigo 129 da CRFB/88, in verbis: Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - 

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;  

Que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e 
outros procedimentos administrativos correlatos; 

Os termos da Lei nº 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico dá outras providências;  

O disposto na Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010, que preceitua a necessidade da descrição 
do fato objeto da presente investigação; 

A não homologação do Procedimento Administrativo nº 1.33.007.000052/2012-61, pela Egrégia 4ª CCR/MPF, instaurado para 
apurar as atividades de escavação realizada pela empresa Terfal, que teriam causado danos a uma residência; 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil Público cujo objeto é “verificar a existência de danos ambientais decorrentes da atividade de extração de 

areia do leito do Rio Tubarão, pela empresa Terfal, Tubarão/SC”, e determinar as seguintes providências: 
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a) a publicação da presente portaria no sistema ÚNICO, nos moldes dos arts. 4°, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP; 
b) a afixação desta Portaria na primeira página do IC; 
c) a expedição de ofício à FATMA solicitando informações sobre a (ir)regularidade das atividades realizadas pela empresa Terfal 

Materiais para Construção Ltda, CJPJ 83.945.023/0001-51, na atividade de extração de areia do leito do Rio Tubarão; 
d)a expedição de ofício ao DNPM solicitando informações sobre a existência de autorização de lavra (extração) de areia da calha do 

Rio Tubarão, em favor da empresa Terfal Materiais para Construção Ltda, CJPJ 83.945.023/0001-51. 
 

DANIEL RICKEN 
Procurador da República 

##ÚNICO: | SC - 1164| 
PORTARIA Nº 18, DE 27 DE MARÇO DE 2014 

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

legais, e  
CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de vigência do Procedimento Preparatório nº 1.33.007.000239/2013-46; 
CONSIDERANDO que o Departamento de Polícia Rodoviária Federal por diversas vezes comunicou ao DNIT da ocorrência destes 

alagamentos, solicitando soluções e sugerindo formas de correção desses problemas; 
CONSIDERANDO que em razão da informação da Polícia Rodoviária Federal à Delegacia de Transito de Tubarão, de que vários 

dos locais já tiveram seus problemas sanados, foi remetido ofício ao DPRF, para que fosse esclarecido quais locais os problemas ainda persistem; 
CONSIDERANDO que, em resposta, a Polícia Rodoviária Federal indicou que ainda há problemas de aquaplanagem em diversos 

pontos da BR-101 e que demandam intervenção por parte do DNIT; 
RESOLVE converter o referido Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, mantendo-se o mesmo objeto, qual seja: 

“Apurar a ocorrência de acidentes por aquaplanagem de veículos, em razão do acumulo de água das chuvas em diversos pontos da pista de rolamento 
da Rodovia BR-101”. 

Diante do exposto, DETERMINO: 
a) a conversão do presente em Inquérito Civil, bem como a publicação da presente portaria; 
b) a designação do servidor Alex Palma para secretariar os trabalhos; 
c) reiteração do ofício PRMT/Nº 23/2014-GAB1. 
 

DANIEL RICKEN 
Procurador da República 

##ÚNICO: | SC - 1974| 
PORTARIA Nº 44, DE 1º DE ABRIL 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 pela Resolução nº 87/2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal e, ainda, 

Considerando que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, está a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República; 

Considerando que a Procuradoria da República em Ipatinga/MG encaminhou, com declínio de atribuição, notícia de fato referente a 
danos ao patrimônio público, em tese causados por caminhões bitrem da Carbonífera Belluno Ltda., que, por dez vezes, foram flagrados transitando 
com excesso de peso nas rodovias federais de Minas Gerais; 

Considerando que a Carbonífera Belluno Ltda. tem sede em Criciúma/SC; 
Considerando que o excesso de peso nas cargas danifica o patrimônio público e coloca em risco a vida e o patrimônio dos usuários 

das rodovias; 
Considerando que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem a missão constitucional de preservar a ordem pública e a incolumidade 

das pessoas e do patrimônio, destinando-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais (Constituição da República, art. 144, inciso II, § 2º); 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para investigar eventuais danos ao patrimônio público federal, decorrentes de excesso de 

peso nos caminhões da empresa Carbonífera Belluno Ltda. 
Desde já, adotem-se as seguintes providências: 
a) autue-se e registre-se inquérito civil, com a seguinte ementa: “PATRIMÔNIO PÚBLICO – INQUÉRITO CIVIL – Fiscalização 

do excesso de peso nas rodovias federais – Carbonífera Belluno”; 
b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
c) publique-se, na forma do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 
d) oficie-se à Diretora Geral da Polícia Rodoviária Federal, requisitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, relacione as multas que a 

Polícia Rodoviária Federal aplicou à empresa Carbonífera Belluno Ltda., CNPJ nº 83.163.576/0001-05, por excesso de peso, nos últimos 5 (cinco) 
anos. 

 
DARLAN AIRTON DIAS 

##ÚNICO: | SC - 2309| 
PORTARIA Nº 54, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 
a) considerando o comparecimento da Sra. MARISTELA BORGONOVO HAMES noticiando a negativa de fornecimento de 

medicamento pelo Sistema Único de Saúde – SUS:  
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL nº 1.33.001.000228/2014-05, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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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 - 9348| 
PORTARIA Nº 83, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.33.000.000493/2013-12 
 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.000493/2013-12 e a necessidade de dar continuidade a sua 
instrução, conforme decisão proferida pela 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 

Determino a CONVERSÃO do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar 
irregularidades relativas às obras realizadas às margens da BR101, de responsabilidade da empresa Autopista Litoral Sul S/A, constantes na Notícia de 
Fato nº 01.2012.00001594-0, da Promotoria de Justiça de Biguaçu. 

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

IRREGULARIDADES EM OBRAS À MARGEM DA BR101. EMPRESA AUTOPISTA LITORAL SUL S/A. RISCO DE DESABAMENTO DE 
RESIDÊNCIAS. NOTÍCIA DE FATO Nº 01.2012.00001594-0, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BIGUAÇU. ; 

b) a comunicação desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando a devida 
publicação; 

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

CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | SP - 21405| 

PORTARIA Nº 99, DE 26 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 Preparatório nº 1.34.001.005789/2013-31, 
com a seguinte ementa:  

“IDOSO. Transporte interestadual. Passe Livre. Empresa de ônibus Auto Viação Cometa. Notícia de ausência de desconto para 
idosos pelas empresas na Rodoviária do Jabaquara em São Paulo.” 

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

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

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.001.005786/2013-31 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

##ÚNICO: | SP - 21329| 
PORTARIA Nº 106, DE 31 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 Preparatório nº 1.34.011.000185/2013-12, 

com a seguinte ementa:  
 

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 63/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 2 de abril de 2014 Publicação: quinta-feira, 3 de abril de 2014 73 
 

“CIDADANIA. Possível ocorrência de irregularidades no processo de verificação de dopagem da atleta Simone Alves, por parte da 
Confederação Brasileira de Atletismo, ocorrido sem a observância do devido processo e necessária segurança com possível alteração de resultados.” 

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

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

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório 1.34.011.000185/2013-12 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 
23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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

 
FERNANDA TEIXEIRA SOUZA DOMINGOS 

##ÚNICO: | SP - 21591| 
PORTARIA Nº 115, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

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

legais, com fundamento nos artigos 127, “caput”, e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, incisos I, alínea “h”, III, alínea “b”, e 
V, alíneas “a” e “b”, no artigo 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/93; no artigo 8º da 
Lei nº 7.347/85; na Lei nº 8.429/92 e demais leis aplicáveis à espécie, e 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 002527/2012-77 para apurar a possível exigência que 
a operadora Odontoprev S/A estaria fazendo aos cirurgiões dentistas conveniados, consistente na realização de radiografias desnecessárias nos 
beneficiários, antes e após a realização dos procedimentos (fls. 03/04); 

CONSIDERANDO que o presente feito chegou a ter seu arquivamento homologado (fl. 175/181), pelo cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta (fls. 119/121) firmado entre a empresa e o Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO, contudo, que a ANS teria apurado o descumprimento do referido TAC nos autos de seu Procedimento 
Administrativo nº 25789.065150/2012-11 – demanda 1490306, conforme os documentos juntados a fls. 190/199; 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possível ofensa aos direitos do consumidor pela operadora Odontoprev S/A; 
CONSIDERANDO, ao final, que os presentes autos ainda necessitam de instrução e o transcurso do prazo estabelecido no artigo 4º, 

§1º, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; resolve: 
I. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, pela conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002527/2012-77, para promover a 

ampla apuração dos fatos noticiados a fls. 03/04; 
II. Determinar as seguintes providências: 
a. autuação da presente Portaria e do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 002527/2012-77 com a seguinte ementa: 

“CONSUMIDOR. Odontoprev. Realização de radiografias desnessárias. Descumprimento de TAC.”; 
b. comunicação à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para dar publicidade à 

presente Portaria (artigo 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c os artigos 6º e 16, §1º, inciso 
I, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

c. designação do(s) Analista(s) Processual(ais) e do(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculados ao gabinete para secretariar o 
Inquérito Civil. 

d. requisitar esclarecimentos à operadora Odontoprev, enviando cópia de fls. 217/218 anexa. 
 

MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 
##ÚNICO: | SP - 21591| 

PORTARIA Nº 115, DE 1 DE ABRIL DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com fundamento nos artigos 127, “caput”, e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, incisos I, alínea “h”, III, alínea “b”, e 
V, alíneas “a” e “b”, no artigo 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/93; no artigo 8º da 
Lei nº 7.347/85; na Lei nº 8.429/92 e demais leis aplicáveis à espécie, e 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 002527/2012-77 para apurar a possível exigência que 
a operadora Odontoprev S/A estaria fazendo aos cirurgiões dentistas conveniados, consistente na realização de radiografias desnecessárias nos 
beneficiários, antes e após a realização dos procedimentos (fls. 03/04); 

CONSIDERANDO que o presente feito chegou a ter seu arquivamento homologado (fl. 175/181), pelo cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta (fls. 119/121) firmado entre a empresa e o Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO, contudo, que a ANS teria apurado o descumprimento do referido TAC nos autos de seu Procedimento 
Administrativo nº 25789.065150/2012-11 – demanda 1490306, conforme os documentos juntados a fls. 190/199; 

CONSIDERANDO a necessidade de se apurar possível ofensa aos direitos do consumidor pela operadora Odontoprev S/A; 
CONSIDERANDO, ao final, que os presentes autos ainda necessitam de instrução e o transcurso do prazo estabelecido no artigo 4º, 

§1º, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; resolve: 
I. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, pela conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.001.002527/2012-77, para promover a 

ampla apuração dos fatos noticiados a fls. 03/04; 
II. Determinar as seguintes providências: 
a. autuação da presente Portaria e do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 002527/2012-77 com a seguinte ementa: 

“CONSUMIDOR. Odontoprev. Realização de radiografias desnessárias. Descumprimento de TAC.”; 
b. comunicação à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para dar publicidade à 

presente Portaria (artigo 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c os artigos 6º e 16, §1º, inciso 
I, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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c. designação do(s) Analista(s) Processual(ais) e do(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculados ao gabinete para secretariar o 
Inquérito Civil. 

d. requisitar esclarecimentos à operadora Odontoprev, enviando cópia de fls. 217/218 anexa. 
 

MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 
##ÚNICO: | SP - 21195| 

PORTARIA Nº 118, DE 01 DE ABRIL DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 1º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da Procuradoria 
da República no Estado de São Paulo, a Notícia de Fato nº 1.34.001.006534/2013-29, convertidas em Procedimento Preparatório em 15/10/2013, com a 
seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESMEMBRAMENTO DO ICP 04/2001 (1.34.001.001072/2001-10). RODOANEL MÁRIO 
COVAS. TRECHO SUL. Apuração da correta aplicação de recursos federais no empreendimento. CONSÓRCIO RODOANEL 5 ENGENHARIA 
(LOTE 5). PLEITOS JUDICIAIS APÓS A CELEBRAÇÃO DO TAC. 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO.  

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 
que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 
pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

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 ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 
e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006534/2013-29 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 
3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 
5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o 

inquérito civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 
 

 ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 
##ÚNICO: | SP - 21201| 

PORTARIA Nº 119, DE 1 DE ABRIL DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 1º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da Procuradoria 
da República no Estado de São Paulo, a Notícia de Fato nº 1.34.001.006536/2013-18, convertidas em Procedimento Preparatório em 15/10/2013, com a 
seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESMEMBRAMENTO DO ICP 04/2001 (1.34.001.001072/2001-10). RODOANEL MÁRIO 
COVAS. TRECHO SUL. Apuração da correta aplicação de recursos federais no empreendimento. ACOMPANHAMENTO DA TOMADA DE 
CONTAS EM TRÂMITE NO TCE.  

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 
que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 
pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

 
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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CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

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 ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 
e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006536/2013-18 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 
3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 
5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o 

inquérito civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 
 

 ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 
##ÚNICO: | SP - 21203| 

PORTARIA Nº 120, DE 1 DE ABRIL DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 1º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da Procuradoria 
da República no Estado de São Paulo, a Notícia de Fato nº 1.34.001.006543/2013-10, convertidas em Procedimento Preparatório em 15/10/2013, com a 
seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESMEMBRAMENTO DO ICP 04/2001 (1.34.001.001072/2001-10). RODOANEL MÁRIO 
COVAS. TRECHO SUL. Apuração da correta aplicação de recursos federais no empreendimento. CONSÓRCIO RODOANEL 5 ENGENHARIA 
(LOTE 5). PLEITOS JUDICIAIS APÓA A CELEBRAÇÃO DO TAC. 6A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO PAULO.  

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 
que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 
pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

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 ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 
e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006543/2013-10 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 
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3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 
Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 
5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o 

inquérito civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 
 

 ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 
 Procuradora da República 

##ÚNICO: | SP - 21206| 
PORTARIA Nº 121, DE 1 DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais,  
CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 1º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da Procuradoria 

da República no Estado de São Paulo, a Notícia de Fato nº 1.34.001.006439/2013-25, convertidas em Procedimento Preparatório em 16/10/2013, com a 
seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESMEMBRAMENTO DO ICP 04/2001 (1.34.001.001072/2001-10). RODOANEL MÁRIO 
COVAS. TRECHO OESTE. Apuração da correta aplicação de recursos federais no empreendimento. ADITIVO DO LOTE 2. ÁREA SEICHO-NO-IE. 
PERÍCIAS DO IPT.  

CONSIDERANDO que os documentos constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade administrativa 
que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da administração 
pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 4º, da 
Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

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 ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 5o, § 1o, da 
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica 
e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 
1. Autuem-se a Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.006439/2013-25 (art. 5o, inciso III, da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços nº 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo). 
3. Controle-se o respectivo prazo (art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 
4. Solicite-se a publicação da portaria de instauração. 
5. Designo o(s) Analista(s) Processual(ais) e o(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculado(s) ao gabinete para secretariarem o 

inquérito civil (arts. 4º, inciso V, e 6º, § 1º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público). 
 

 ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 
 Procuradora da República 

##ÚNICO: | SP - 21578| 
PORTARIA Nº 122, DE 2 DE ABRIL DE 2014 

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

legais, com fundamento nos artigos 127, “caput”, e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, incisos I, alínea “h”, III, alínea “b”, e 
V, alíneas “a” e “b”, no artigo 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/93; no artigo 8º da 
Lei nº 7.347/85; na Lei nº 8.429/92 e demais leis aplicáveis à espécie, e 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 005942/2013-63 para apurar notícia de que a Caixa 
Econômica Federal teria se negado a apurar a possível ocorrência de saques fraudulentos na conta de correntista a despeito da mesma tê-los contestado 
(fls. 03/21); 

CONSIDERANDO que a CEF (fls. 42/43) liquidou os débitos da correntista em cumprimento à sentença exarada nos autos da Ação 
nº 0026323-15.2012.403.6301 (fls. 10/21), proposta pela mesma perante o Juizado Especial Federal da 3ª Região; 
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CONSIDERANDO segundo a referida sentença, a correntista tinha a cópia de uma solicitação de encerramento de sua conta-
corrente, dirigida à CEF, elaborada pela mesma, para a qual a instituição teria se negado a dar recibo ou não teria realmente recebido; 

CONSIDERANDO que a sentença julgou parcialmente procedente o pleito da correntista pelo fato da CEF não ter apresentado 
prova de que não teriam sido fraudulentos os saques contestados, condenando a instituição ao pagamento de danos morais à correntista no valor total 
dos saques; 

CONSIDERANDO que os fatos relatados configurariam ofensa aos direitos dos correntistas/consumidores; 
CONSIDERANDO, ao final, que os presentes autos ainda necessitam de instrução e o transcurso do prazo estabelecido no artigo 4º, 

§1º, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; resolve: 
I. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, pela conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005942/2013-63, para promover a 

ampla apuração dos fatos apresentados através de representação; 
II. Determinar as seguintes providências: 
a. autuação da presente Portaria e do Procedimento Preparatório nº 1.34.001.005942/2013-63 com a seguinte ementa: 

“CONSUMIDOR. CEF. Negativa em apurar possível fraude em saques na conta da correntista.”; 
b. comunicação à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para dar publicidade à 

presente Portaria (artigo 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c os artigos 6º e 16, §1º, inciso 
I, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

c. designação do(s) Analista(s) Processual(ais) e do(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculados ao gabinete para secretariar o 
Inquérito Civil. 

d. requisitar à CEF que esclareça, de forma justificada: i) se a instituição não recebe solicitações formalizadas pelo próprio 
correntista, ou se não dá recibo a essas solicitações; ii) a não instauração de procedimento apuratório pertinente. 

 
MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

##ÚNICO: | TO - 4276| 
PORTARIA Nº 60, DE 1º DE ABRIL DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções do ofício da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no 
art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei 
Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, nos autos da Notícia de Fato n.° 
1.36.000.000302/2014-83, e 

CONSIDERANDO a notícia de fato, por meio da qual foram relatadas supostas irregularidades no concurso público para 
provimento de cargos efetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado Tocantins - IFTO (Edital nº 1/2014/Reitoria/IFTO), 
no tocante à inclusão posterior no certame do cargo de Tecnólogo – Área Gestão e Negócios, sem a devida publicidade e prazo suficiente para inscrição 
dos candidatos, como também a denúncia da exigência de requisitos para investidura no cargo em questão, sem fundamento legal; 

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da 
Constituição da República); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar inquérito civil visando à coleta regular e legal de elementos a respeito de supostas irregularidades relacionadas à inclusão 
do cargo de tecnólogo – Área Gestão e Negócios, no concurso público para provimentos de cargos efetivos do IFTO (Edital nº 1/2014/Reitoria/IFTO), 
sem a devida publicidade e prazo suficiente para inscrição dos candidatos, como também, aferir a fundamentação legal para exigência de requisitos 
profissionais para investidura no cargo referido. 

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além 
de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente certificado 
nos autos.  

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público - CNMP.  

Em seguida, oficie-se ao IFTO, requisitando as seguintes informações imprescindíveis à elucidação dos fatos: a) se houve, de fato, 
reabertura de prazo para inscrição dos candidatos no novo cargo inserido no certame; b) qual o prazo estabelecido aos candidatos para a realização das 
inscrições no cargo inserido; c) se há exigência, no tocante à habilitação profissional, de requisitos para investidura no cargo referido; d) se a resposta 
anterior for positiva, qual fundamentação legal. 

Considerando a relevância e urgência do caso em questão, tendo em vista a proximidade da realização do certame, o prazo para 
atendimento à requisição é de 48 (quarenta e oito) horas úteis a contar do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta 
portaria e do documento de fls. 2/3. 

Após o cumprimento da diligência ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para deliberação. 

 
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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Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a assessoria 
desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | TO - 4350| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 2 DE ABRIL DE 2014 
 

Inquérito Civil n° 1.36.000.00158/2014-85 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade no Edital n.° 01/2014/REITORIA/IFTO, que 
regulamenta o concurso público para provimento de cargos da carreira de Técnico Administrativo em Educação do Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia do Tocantins/IFTO, em decorrência da obrigatoriedade de realização de prova escrita na cidade-sede do campus que detém a vaga em 
disputa, conforme previsto no item 9.3. 

2. Foram realizadas diligências visando esclarecer a controvérsia. 
3. Nesse sentido, oficiou-se ao IFTO, requisitando informações acerca da motivação legal para exigência de realização da prova 

escrita na cidade-sede do campus que detém a vaga em disputa. 
4. Em resposta, por meio do Ofício n.° 158/2014 -GAB/REITORIA/IFTO, informou-se, em síntese, que a Administração Pública 

possui discricionariedade para escolha dos locais de realização de provas, obedecendo a critérios previamente estudados, tais como estrutura dos locais 
de aplicação da provae disponibilização orçamentária para custeio. 

5. É o relatório essencial. 
6. Prefacialmente, é necessário consignar que a exigência ora sob questionamento, afronta os princípios da proporcionalidade, da 

razoabilidadee da isonomia, na medida em que se impede a livre escolha dos locais de realização do certame pelos próprios candidatos, bem como 
consubstancia critério subjetivo, desarrazoado e desproporcional adotado pela Administração Pública, que finda por outorgar indevido favorecimento 
aos candidatos que disponham de melhores condições financeiras, bem como àqueles que pretendem concorrer às vagas ofertadas em municípios que 
coincidam com o local de sua residência, em evidente afronta ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos e princípio da impessoalidade. 

7. Todavia, é preciso levar em conta também, em virtude da iminência da data da prova (06/04/2014), que eventual medida que 
enseje a suspensão total do certame iria prejudicar inúmeros candidatos que já se preparam e estão aguardando a realização do concurso. Vale dizer, o 
interesse público não recomenda que haja impugnação judicial ao edital neste momento pelo motivo, ainda que louvável, de alterar os locais de prova.  

8. Contudo, faz-se a ressalva de que será instaurado inquérito civil visando aprimorar futuros editais de concursos públicos 
realizados pelo IFTO, no atinente aos locais de realização de provas, com o objetivo de dar ampla acessibilidade aos concorrentes. 

9.Nesses termos, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, razão pela qual o Ministério Público 
Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 
7.347/85.  

10. Encaminhe-se ao representante, por ofício, cópia da presente promoção de arquivamento, em atenção ao art. 17, §1º, da 
Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, informando-lhe que, até que seja homologada ou 
rejeitada a promoção de arquivamento pelo Núcleo de Apoio Operacional à PFDC na Procuradoria Regional da República da 1ª Região (Naop - 1ª 
Região), poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 
7347/85. 

Art. 17 - Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a 
adoção das medidas previstas no artigo 4°, I, III e IV, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou do procedimento administrativo, 
fazendo-o fundamentadamente. 

§ 1° - Nos casos em que a abertura do inquérito civil se der por representação, em havendo promoção de arquivamento, o presidente 
do inquérito oficiará ao interessado, a fim de lhe dar conhecimento, cientificando-o, inclusive, da previsão inserta no § 3°, deste artigo. 

(…) 
§ 3° - Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento pela Câmara de Coordenação e Revisão ou pela 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, poderão as associações civis legitimadas ou quaisquer interessados apresentar razões escritas ou 
documentos, que serão juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85. 

11. Se o representante não for localizado, proceda-se de acordo com o disposto no art. 10, § 1º, da Resolução n.° 23, de 17 de 
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, afixado-se aviso neste órgão e lavrando-se o respectivo termo.  

Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento 
preparatório. 

§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser 
remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos interessados, através de 
publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, quando não localizados os que devem ser 
cientificados. 

12. Finalmente, após a comprovação da efetiva cientificação pessoal, remetam-se os autos ao Naop - 1ª Região, para o necessário 
exame desta promoção, na forma do art. 3º, I, da Portaria PGR/MPF n.° 653/2012. 

13. De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério 
Público Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Art. 16 - Os atos e peças do inquérito civil são públicos, nos termos desta regulamentação, salvo disposição legal em contrário ou 
decretação de sigilo, devidamente fundamentada. 

§ 1º - A publicidade consistirá: 
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I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível. (destacou-se) 

14. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria assim que os autos forem encaminhados ao Naop - 1ª Região. 
 

FÁBIO CONRADO LOULA 
Procurador da República-Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
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