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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127068| 
DECISÃO Nº 253, DE 4 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.000.001579/2013-18 (PR/BA). Requerente: PFDC. 
Requerido: Polícia Militar da Bahia. Procurador da República: Leandro Bastos 
Nunes (PRDC/BA). Declínio: fls. 19/20. SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face do Ofício nº 716/2013/PFDC/MPF que encaminhou à PRDC na 
Bahia cópia de mídia contendo vídeo divulgado na internet, mostrando imagens de abuso e violência cometidos por policiais militares em desfavor de 
duas pessoas, no município de Candeias, região metropolitana de Salvador. 

2.O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso, vez que os fatos noticiados foram atribuídos a suposto policial militar do estado da Bahia. 

3.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

4.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127089| 
DECISÃO Nº 259, DE 4 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.000.001036/2014-73 (PR/BA). Requerente: -. Requerido: 
NORQUISA QUÍMICA S/A e o SINDIQUÍMICA. Procurador da República: 
Edson Abdon Peixoto Filho (PR/BA). Declínio: fls. 06/09. DIREITO 
TRABALHISTA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO 
PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face de notícia de fato acerca de supostas irregularidades em acordo 
referente a ação trabalhista envolvendo a NORQUISA QUÍMICA S/A e o SINDIQUÍMICA. 

 
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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2. O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
do Trabalho na apuração do caso. 

3. Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127085| 
DECISÃO Nº 260, DE 4 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.000.000750/2014-44 (PR/BA). Requerente: Vlamir de 
Almeida Landim Filho. Requerido: Coordenação Geral de Urgências e 
Emergências – CGUE. Procurador da República: Edson Abdon Peixoto Filho 
(PR/BA). Declínio: fls. 06/09. DIREITO SINDICAL. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face de notícia de fato na qual o representante Vlamir de Almeida 
Landim Filho noticia suposta violação ao direito da livre organização e associação sindical por parte da Coordenação Geral de Urgências e 
Emergências – CGUE, do Ministério da Saúde. 

2. O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
do Trabalho na apuração do caso. 

3. Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127081| 
DECISÃO Nº 266, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.008.000053/2014-13 (PRM Jequié/BA). Requerente: Carlos 
Alberto Oliveira de Sena e outros. Requerido: Secretaria Municipal de Saúde. 
Procurador da República: Clayton Ricardo de Jesus Santos (PRM Jequié/BA). 
Declínio: fls. 02/03. SAÚDE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face de representação na qual noticia a ausência de fonoaudiólogo para 
tratamento do menor John Wesley Santos de Sena no município de Jequié/BA. 

2.O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso. 

3.Cumpre destacar que todos os entes federativos, inclusive a União, são responsáveis solidariamente pela prestação de serviços de 
saúde à população pelo Sistema Único de Saúde. 

4.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

5.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127093| 
DECISÃO Nº 267, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.000.001025/2014-93 (PR/BA). Requerente: Dilma Sena da 
Silva. Requerido: Secretaria de Saúde. Procurador da República: Domênico 
D'Andrea Neto (PR/BA). Declínio: fls. 91/92. SAÚDE. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face de representação promovida por Dilma Sena da Silva na qual 
noticia a indisponibilidade de fisioterapia do assoalho pélvico na rede pública de saúde no estado da Bahia 

2.O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso. 

3.Cumpre destacar que todos os entes federativos, inclusive a União, são responsáveis solidariamente pela prestação de serviços de 
saúde à população pelo Sistema Único de Saúde. 

4.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

5.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127098| 

DECISÃO Nº 268, DE 5 DE JUNHO DE 2014 
 

Referência: NF 1.14.000.000628/2014-78 (PR/BA). Requerente: -. Requerido: 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Procurador da República: Domênico 
D'Andrea Neto (PR/BA). Declínio: fls. 02/03. PROTEÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO EM HOSPITAIS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a necessidade de implantação de projeto de Proteção e Combate 
a Incêndio e Pânico nos Hospitais Ana Nery e Professor Edgard Santos e corrigir deficiências apontadas em relatório de vistoria realizado na 
Maternidade Climério de Oliveira. 

2.Considerando que o Hospital Ana Nery não se encontra mais sob administração da Universidade Federal da Bahia, mas sob 
gestão e fiscalização da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o procurador oficiante declinou parcialmente para reconhecer a atribuição do 
Ministério Público Estadual na hipótese. 

3.Cumpre destacar que todos os entes federativos, inclusive a União, são responsáveis solidariamente pela prestação de serviços de 
saúde à população pelo Sistema Único de Saúde. 

4.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação da notícia veiculada melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

5.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127095| 
DECISÃO Nº 269, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.000.000531/2009-06 (PR/BA). Requerente: -. Requerido: 
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Procurador da República: Domênico 
D'Andrea Neto (PR/BA). Declínio: fls. 348. ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO DE 
HEMODIÁLISE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO 
PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a adequação do Serviço de hemodiálise do Hospital Ana Nery e 
Hospital Universitário Prof. Edgar Santos às normas do Ministério da Saúde. 

2.Considerando que o Hospital Ana Nery não se encontra mais sob administração da Universidade Federal da Bahia, mas sob 
gestão e fiscalização da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o procurador oficiante declinou parcialmente para reconhecer a atribuição do 
Ministério Público Estadual na hipótese. 

3.Cumpre destacar que todos os entes federativos, inclusive a União, são responsáveis solidariamente pela prestação de serviços de 
saúde à população pelo Sistema Único de Saúde. 

4.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação da notícia veiculada melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

5.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 12710 
DECISÃO Nº 270, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.22.001.000090/2014-10 (PRM Juiz de Fora/MG). Requerente: 
Máximo Ângelo Barros. Requerido: Secretaria Municipal de Saúde. Procurador 
da República: Marcelo Borges de Mattos Medina. Declínio: fl. 02. 
PARALISAÇÃO DOS SERVIÇO DA SAÚDE. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face de representação do Sr. Máximo Ângelo Barros na qual manifesta 
sua indignação quanto a paralisação só serviço de saúde municipal. 

2.O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso. 

3.Cumpre destacar que todos os entes federativos, inclusive a União, são responsáveis solidariamente pela prestação de serviços de 
saúde à população pelo Sistema Único de Saúde. 

4.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

5.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127116| 

DECISÃO Nº 271, DE 5 DE JUNHO DE 2014 
 

Referência: NF 1.22.001.000095/2014-01 (PRM Patos de Minas/MG). 
Requerente: Marisa Pereira Caixeta. Requerido: -. Procurador da República: 
Sérgio de Almeida Cipriano. Declínio: fl. 04. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado a partir da Manifestação nº 43097, proveniente da Sala de Atendimento ao 
Cidadão, para apurar possíveis irregularidades nos processos de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, em razão dos altos índices de reprovação 
verificados no município de Patos de Minas/MG. 

2.O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso. 

3.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

4.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127121| 
DECISÃO Nº 272, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.22.006.000070/2014-07 (PRM Patos de Minas/MG). 
Requerente: Luzimar José Borges. Requerido: Município de Lagamar/MG. 
Procurador da República: Marcelo Freire Lage. Declínio: fl. 11/12. SUPOSTO 
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado a partir de representação do Sr. Luzimar José Borges, tendo como objeto 
apurar possível descumprimento dos artigos 48, 48-A e 73-B da Lei Complementar nº 101/2000, que determinam a obrigatoriedade de transparência da 
gestão pública, no âmbito do município de Lagamar/MG. 

2.O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso. 

3.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

4.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127061| 
DECISÃO Nº 275, DE 6 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: NF 1.14.000.000840/2014-35 (PR/BA). Requerente: Ebert Marcus 
Santos de Oliveira. Requerido: Universidade Salvador – UNIFACS. Procurador 
da República: Leandro Bastos Nunes. Declínio: fls. 06/08. EDUCAÇÃO. 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO. 
 

1. Cuida-se de procedimento administrativo instaurado em face de representação formulada por Ebert Marcus Santos de Oliveira, 
na qual noticia que a Universidade de Salvador (UNIFACS) se absteve de matricular seu filho no curso de Eletrotécnica em razão de não apresentar o 
histórico escolar de conclusão do ensino médio. 

2. O procurador oficiante, não vislumbrando hipótese de atuação do parquet Federal, reconheceu a atribuição do Ministério Público 
Estadual na apuração do caso, vez que a suposta lesão narrada não teria sido praticada em detrimento de bens e interesses da União. 

3.No caso, entendo que as diligências necessárias para a apreciação das notícias veiculadas melhor se assentariam às atribuições do 
parquet estadual. 

4.Homologação do declínio de atribuição. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127932| 
DECISÃO Nº 286, DE 10 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: IC 1.30.015.000002-2012-97 (PRM Macaé/RJ). Requerente: Diogo 
Ribeiro Rangel e outro. Requeridos: Universidade Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ. Procurador da República: José Maria de Castro Panoeiro. Arquivamento: 
09/01/2014 (fls. 431). DIREITO DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. 
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. 

 
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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1. Trata-se de inquérito civil público instaurado com o fim de apurar a regularidade do concurso para ingresso na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ através de transferência externa facultativa e de isenção de concurso de acesso para o primeiro semestre de 2012, no 
curso de medicina no campus de Macaé/RJ. 

2. Após trocas de diversos ofícios entre a Universidade e o Ministério Público Federal, o procurador oficiante promoveu o 
arquivamento do feito, ao reconhecer que as causas que levaram à instauração deste procedimento foram devidamente tratadas e encaminhadas pela 
UFRJ. 

3. Os autos foram remetidos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão que, por sua vez, encaminhou o procedimento a esta PFDC 
para proceder a homologação ou não do pedido de arquivamento. 

4. De fato, em reunião datada de 25/04/2012, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal entendeu que é atribuição da 
PRDC/PFDC analisar se o controle da Administração está sendo exercido com a finalidade de garantir aos cidadãos direitos que lhe são assegurados 
constitucionalmente. 

5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento conforme solicitado pelo procurador oficiante. 

 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127935| 

DECISÃO Nº 287, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Referência: IC 1.22.000.002820/2013-46 (PR/MG). Requerente: -. Requeridos: 
Centro Federal e Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET. Procurador 
da República: Maria Abadia de Andrade. Arquivamento: 07/11/2013(fls. 37/39). 
DIREITO DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PEDIDO DE 
ARQUIVAMENTO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO. 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar denúncia de irregularidades no concurso público 
regido pelo Edital nº 77/2013 para provimentos de cargos de magistério em Minas Gerais, ofertado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Minas Gerais - CEFET/MG. 

2. Após análise da documentação acostada, o procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao reconhecer que não houve 
quaisquer irregularidades a justificar eventual propositura de ação civil pública com o fito de tutelar o interesse dos candidatos que participaram desse 
certame. 

3. Os autos foram remetidos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão que, por sua vez, encaminhou o procedimento a esta PFDC 
para proceder a homologação ou não do pedido de arquivamento. 

4. De fato, em reunião datada de 25/04/2012, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal entendeu que é atribuição da 
PRDC/PFDC analisar se o controle da Administração está sendo exercido com a finalidade de garantir aos cidadãos direitos que lhe são assegurados 
constitucionalmente. 

5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento conforme solicitado pelo procurador oficiante. 

 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - 127939| 

DECISÃO Nº 288, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Referência: IC 1.22.000.002999/2013-31 (PR/MG). Requerente: -. Requeridos: 
Universidade Federal de Minas Gerais. Procurador da República: Eduardo 
Morato Fonseca. Arquivamento: 17/01/2014 (fls. 15/18). DIREITO DE 
ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO 
FEITO. HOMOLOGAÇÃO. 
 

1. Trata-se de procedimento preparatório instaurado com o objetivo de apurar denúncia de irregularidades no Edital nº 240, da 
Universidade Federal de Minas Gerais, referente ao concurso público para o provimento de cargos técnico-administrativos em educação, tendo em vista 
que não haveria critérios de correção da prova discursiva e nem opção de recurso. 

2. Após análise da documentação acostada, o procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao reconhecer que não houve 
quaisquer irregularidades a justificar eventual propositura de ação civil pública com o fito de tutelar o interesse dos candidatos que participaram desse 
certame. 

3.Os autos foram remetidos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão que, por sua vez, encaminhou o procedimento a esta PFDC para 
proceder a homologação ou não do pedido de arquivamento. 

4. De fato, em reunião datada de 25/04/2012, o Conselho Institucional do Ministério Público Federal entendeu que é atribuição da 
PRDC/PFDC analisar se o controle da Administração está sendo exercido com a finalidade de garantir aos cidadãos direitos que lhe são assegurados 
constitucionalmente. 

5. Pelo exposto, e não havendo irregularidades a serem alvos de diligências apuratórias por parte do MPF, mantenha-se a decisão de 
arquivamento conforme solicitado pelo procurador oficiante. 

 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-2CCR - 128944| 

PORTARIA Nº 100, DE 15 DE OUTUBRO DE 2013 
 

Exonera, a pedido, a Procuradora da República Luana Vargas Macedo e nomeia 
o Procurador da República Bruno Araújo Soares Valente como integrante do 
Grupo de Trabalho sobre Desmatamento da 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal. 
 

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no artigo 
62, inciso I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, resolve: 

Art. 1º. Exonerar, a pedido, a Procuradora da República Luana Vargas Macedo do Grupo de Trabalho sobre Desmatamento da 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º. Nomear o Procurador da República Bruno Araújo Soares Valente como novo integrante do referido Grupo de Trabalho. 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 
Subprocuradora-Geral da República-Coordenadora 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 

##ÚNICO: | EXTRA-AC - 5333| 
PORTARIA Nº 52, DE10 DE JUNHO DE 2014 

 
Referente ao Procedimento Preparatório n.º 1.10.000.000725/2013-29 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhes são 
conferidas pelos artigos 127, caput, e artigo 129, incisos II, III e V, da Constituição da República; artigo 5º, inciso III, "e", artigo 6º, VII, ambos da Lei 
Complementar n. 75/93, 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado por meio do despacho de fls. 01/01-A, teve seu prazo 
expirado sem que tenham sido encerradas as diligências necessárias, 

RESOLVE convertê-lo em Inquérito Civil, com o objetivo de apurar a legalidade na emissão de 16 (dezesseis) certificados de 
especialização em Direito apresentados por um único candidato à banca examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de 
Delegações de Notas e de Registros do Estado do Acre. 

Ante o exposto, DETERMINA: 
1.Autue-se este procedimento na forma de Inquérito Civil; 
2. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal sobre a presente conversão; 
3. Acautelem-se os autos por mais 15 (quinze) dias úteis com a finalidade de aguardar a resposta ao Ofício nº 200/2014-

PR/AC/FP/2º Ofício, expedido ao Secretário de Regulação e Supervisão Superior do Ministério da Educação; 
4. Após o decurso desse prazo, se não houver resposta, reitere-se o teor do referido ofício. 
CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.  
  

FERNANDO JOSÉ PIAZENSKI 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - 7743| 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.11.000.000539/2014-33. ACERCA DA 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR 
 

A Procuradoria da República em Alagoas, representada pela Procuradora da República Niedja Gorete de Almeida Rocha Kaspary, 
no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.11.000.000539/2014-33, instaurado para apurar 
o cumprimento do estabelecido no art. 14 da Lei 11.947/90, segundo a qual, do total de recursos repassados pelo FNDE no âmbito do PNAE, no 
mínimo, 30% devem ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas 
organizações, convoca Audiência Pública a realizar-se no dia 15 de julho de 2014, terça-feira, às 14:00 horas, no auditório da Procuradoria da 
República em Alagoas, localizada em Maceió/AL, com o objetivo de identificar os municípios que vêm cumprindo com o disposto no art. 14 da Lei 
11.947/90, bem como os motivos pelos quais os Municípios não atendem ao comando legal em questão, bem como ouvir os órgãos da Administração 
Pública Municipal e Estadual, comunidade e instituições locais sobre as demandas na área, de modo a orientar a atuação do Ministério Público Federal 
na defesa dos direitos envolvidos sob a perspectiva coletiva nas matérias de suas atribuições. 

A Audiência Pública será gravada em áudio e vídeo e será lavrada, em até 20 dias após a audiência, ata sucinta dos trabalhos, sendo 
ambas disponibilizadas aos interessados após o referido prazo. As inscrições para participar deverão ser realizadas através do e-mail: 
help@pral.mpf.gov.br, sendo que as participações serão limitadas à capacidade do auditório. 

Divulgue-se o presente Edital. 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 
Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 7136| 

PORTARIA N° 5, DE 6 DE JUNHO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que esta Procuradoria da República, por meio da Portaria nº 10/2013, de 18 de fevereiro de 2014, instaurou o 
Inquérito Civil nº 1.12.000.000059/2013-54, a fim de apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos federais no âmbito do convênio nº 
00040/2009 (SIAFI 707602) e do convênio nº 20033157200700178/07 (SIAFI 600987), celebrados entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Amapá; 

CONSIDERANDO que, embora ambos os convênios tenham sido celebrados entre o Ministério da Justiça e a SEJUSP, não há, 
prima facie, relação entre eles capaz de justificar a investigação conjunta. Ademais, a pluralidade de convênios no mesmo IC pode prejudicar o 
andamento célere de futura ação judicial; 

CONSIDERANDO, ainda, que o Convênio nº 00040/2009 (SIAFI 707602) está sendo objeto de investigação do inquérito civil nº 
1.12.000.001019/2010-87, conforme certificado às fls. 62/63; 

RESOLVE aditar a Portaria nº 10/2013, com o escopo de restringir o objeto do inquérito civil nº 1.12.000.000059/2013-54 ao 
Convênio nº20033157200700178/07 (SIAFI 600987). 

Ante o exposto, determino que a Coordenadoria Jurídica desta unidade providencie o registro e autuação da presente portaria, com 
o objetivo acima descrito. 

Após, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em 
cumprimento aos requisitos cingidos pelos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do CNMP e pelos arts. 5º e 6º, da Resolução nº 
87/2010 do CSMPF (Após a alteração implementada pelas Resoluções nº 106/2010; nº 108/2010 e nº 121/2011). 

Por fim, cumpra-se o despacho retro. 
 

MARISA VAROTTO FERRARI 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 7107| 

PORTARIA Nº 163, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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 as informações constantes na Notícia de Fato n.º 1.12.000.000313/2014-03, instaurada para apurar supostas 

irregularidades perpetradas pela Prefeitura Municipal de Vitória do Jari, pelo descumprimento da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à informação); 
d) considerando o disposto no artigo 2º, §4º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, 

§§1º, 2º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Resolve instaurar o INQUÉRITO CIVIL n.º 1.12.000.000313/2014-03, a partir de Notícia de Fato de mesmo número, para 

promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 
a) a conversão da presente Notícia de Fato em Inquérito Civil Público, com a delimitação de seu objeto nos termos acima 

manifestados, mediante a observância de todos os requisitos cingidos pelos arts. 5.º e 6.º da Resolução nº 87/2006 (após a alteração implementada pela 
Resolução nº 106/2010); 

b) A expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Vitória do Jari/AP, após transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, para que 
informe sobre o funcionamento integral do Portal da Transparência, especialmente com relação as despesas na saúde, educação e o pagamento dos 
servidores municipais. 

 
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procurador da República-Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - 7124| 

PORTARIA Nº 164, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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 as informações constantes na Notícia de Fato n.º 1.12.000.000308/2014-92, para apurar supostas irregularidades 

perpetradas pelo gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), que não procedeu a entrega, no dia 31 de julho de 2012, do Relatório Anual de Gestão 
(RAG) do ano de 2011. 

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 o INQUÉRITO CIVIL n.º 1.12.000.000308/2014-92, a partir de Notícia de Fato de mesmo número, para 
promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 

a) a conversão da presente Notícia de Fato em Inquérito Civil Público, com a delimitação de seu objeto nos termos acima 
manifestados, mediante a observância de todos os requisitos cingidos pelos arts. 5.º e 6.º da Resolução nº 87/2006 (após a alteração implementada pela 
Resolução nº 106/2010); 
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b) a expedição de ofício a Secretaria de Saúde do Estado para que: (i) informe acerca do atraso quanto a entrega do Relatório Anual 
de Gestão (RAG) de 2011 ao Conselho Estadual de Saúde (CES); (ii) informe, também, sobre a entrega dos relatórios de gestão dos anos de 2012 e 
2013 ao CES. 

c) a expedição de ofício ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde, para que informe se os Relatórios Anuais de Gestão (RAG's) 
de 2011, 2012 e 2013 foram entregues pelo gestor do Sistema Único de Saúde. 

Macapá/AP, 10 de junho de 2014. 
 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 
Procurador da República - Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 24875| 
PORTARIA Nº 12, DE 6 DE JUNHO 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: 
a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, daLei Complementar nº 75/93; 
c) Considerando que o objeto do presente expediente 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 necessidade de realização de diligências para apuração dos fatos; 
RESOLVE a signatária, CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000256/2003-27emINQUÉRITO CIVIL, a fim de 

apurar os fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto do 

IC consiste em “Apurar eventuais irregularidades e danos ambientais ocasionados pela obra de ampliação do cais de Humaitá (Projeto Via Náutica – 
Projeto de Revitalização e Ampliação da Ponta de Humaitá). Município: Salvador/BA”. 

Determino a realização da seguinte diligência: a) Reitere-se os ofícios constantes às fls. 311/312 dos autos. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta conversão à 04ª 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. 
(Desnecessário a comunicação – Ofício Circular nº 5003/2012-4ª CCR) 

 
 BARTIRA DE ARAÚJO GÓES 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 3687| 
PORTARIA Nº 17, DE 04 DE JUNHO DE 2014 

 
Notícia de Fato nº 1.14.001.000234/2014-18 
 

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

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

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

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

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Contratação da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos da Área da Saúde (NACIONALCOOP), no valor de R$ 

4.369.219,92, para gerir os serviços de saúde do Município de Itacaré/BA, com pagamentos em valor superior ao contrato e fora do período de vigência 
contratual. Pregão 04/2013”. 

TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA: 5ª CCR 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, com cópia da presente Portaria; 
c) Nomeio o Técnico Administrativo Trajano Silva Araújo, matrícula nº 17.271-5, para exercer função de Secretário no presente 

Inquérito Civil Público. 
d) Cumpra-se o despacho anexo. 
 

EDUARDO DA SILVA VILLAS-BÔAS 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 1814| 
PORTARIA Nº 68, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.14.014.000096/2013-39 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições institucionais, e 
considerando: 
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a) o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e a incumbência prevista no 7º, inciso I, da mesma Lei 
Complementar; 

b) que o objeto 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): 

Resumo: Apura conduta do Município de Itapicuru/BA, o qual estaria burlando o instituto de concurso público, implicando em 
desvio de finalidade nos contratos administrativos, cujos gastos foram realizados com recursos do FUNDEB. 

Possível(is) responsável(is):Prefeitura Municipal de Itapicuru/BA 
Autor da representação: Ministério Público Estadual 
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. 
Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos os autos para análise.  
 

RUY NESTOR BASTOS MELLO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - 21482| 
PORTARIA Nº 38, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório (PP) nº 1.15.000.001572/2013-51, cujo 

objeto trata de representação em desfavor de ex-gestores do município de Paracuru/CE. Possível prática de atos de improbidade administrativa. 
Convênio PGE - 115/2001, que tem por objeto os serviços de construção de passagem molhada no rio Curu.  

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

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

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

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

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

4. Que a SOTC anote a vinculação do presente IC ao PP anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de resposta. 
5. Após, voltem conclusos para deliberações. 
  

MARCELO MESQUITA MONTE 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - 4480| 

PORTARIA N° 89, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

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

a) CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) CONSIDERANDO a documentação que instrui o presente;  
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.15.003.0000020/2014-86, para apurar possíveis irregularidades, causadoras de 

danos ao erário, na aplicação das verbas federais repassadas ao Município de Tianguá/CE durante o exercício de 2013, conforme noticiado em 
representação promovida por vereadores daquela urbe. Nesse sentido, determino: 

I) EXPEÇA-SE Recomendação ao Município de Tianguá/CE, para que promova o saneamento das irregularidades na celebração e 
execução do contrato de prestação de serviços de transporte escolar, bem como para que atenda às requisições nela constantes; 

II) REMETAM-SE cópias da documentação referente aos procedimentos licitatórios nº PP 00.002/2013, PP 00.010/2013, e CP 
08.001/2013, nas quais foram utilizados recursos próprios do Município, ao Ministério Público Estadual oficiante no Município de Tianguá/CE.  

Autue-se a presente portaria e as peças que acompanham o Inquérito Civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª CCR, 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. 
 

LÍVIA MARIA DE SOUSA 
 

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: | EXTRA-CE - 4482| 

RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

Procedimento Administrativo nº 1.15.003.000020/2014-86 
 

O Ministério Público Federal, por meio dos Procuradores da República no município de Juazeiro do Norte-CE, ao final subscritos, 
nos uso das atribuições legais conferidas pelo art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988, pelo art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 
75/93 (Lei Complementar do Ministério Público da União) e, ainda, no art. 11, inciso IV, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), e 

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

Considerando que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, nos termos do art. 205 da Constituição Federal; 
Considerando que o art. 54, VII, do ECA determina que: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento no 

ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”; 
Considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, no seu art. 11, inciso VI, estabelece que cabe 

ao Município incumbir-se do transporte escolar dos alunos da rede municipal; 
Considerando que a empresa contratada para execução de serviço de transporte escolar deve executar o contrato diretamente por 

meio de empregados regularmente contratados e com carteira de trabalho assinada; 
Considerando que a subcontratação integral da obra ou serviço contratado pela Administração Pública viola o caráter competitivo 

do certame e a isonomia entre os licitantes, além de permitir a execução do serviço contratado por pessoa sem a devida habilitação jurídica e 
qualificação técnica. 

Considerando que é permitida apenas a subcontratação parcial da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada 
caso, pela Administração, no termos do art. 72 da Lei 8.666/93; 

Considerando que a subcontratação de terceiros para execução de serviço de transporte escolar pelo contratante vencedor da 
licitação caracteriza subcontratação do serviço, em regra vedada pela Lei 8.666/93; 

Considerando que, quando empresa contratada pelo Município para execução de serviço de transporte escolar contrata terceiro para 
executar esse serviço em seu próprio veículo sem subordinação direta àquela (empresa que contratou com a Prefeitura), sem vínculo empregatício, está 
caracterizada a subcontratação, prática vedada pela Lei de Licitação. 

Considerando que essa prática ilícita é recorrente nos Municípios do Estado do Ceará; 
Considerando que para não configurar a subcontratação, os responsáveis pela condução dos veículos de transporte escolar devem 

ser empregados, com carteira de trabalho assinada, da empresa contratada pela Prefeitura, diante da necessidade de subordinação; 
Considerando que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração (art. 67 da 

Lei 8.666/93); 
Considerando que a Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da 

execução do contrato (art. 71, § 2ª, da Lei 8.666/93); 
Considerando que a prática de subcontratação irregular caracteriza ato de improbidade administrativa1. 
RECOMENDA a Vossa Excelência, Prefeito Constitucional do Município de Tianguá/CE, que: 
I- Na celebração e execução do contrato de prestação de serviços de transporte escolar, proceda sua efetiva fiscalização, 

verificando, entre outros, se: 
1. A empresa contratada possui funcionários com carteira assinada em número suficiente para execução do contrato; 
2. A empresa contratada possui veículos adequados (art. 136 e 139 do Código de Trânsito Brasileira) e em número suficiente para 

execução do contrato, ainda que alugados; 
3. A empresa contratada recolhe adequadamente as verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes dos contratos de trabalho por 

ela mantidos para execução do serviço de transporte escolar; 
4. A empresa contratada mantem contratos (formais ou informais) com particulares para que estes executem o serviço de transporte 

escolar em seus próprios veículos, sem subordinação direta (contrato de trabalho formal), o que caracteriza subcontratação; 
5. Em caso de subcontratação, se está dentro do limite permitido pela Lei e pelo contrato. 
II - Constatando subcontratação, através da ausência de veículos adequados, formalmente vinculados à empresa contratada, e de 

funcionários registrados habilitados a executarem o serviço de transporte escolar, bem como o desrespeito a legislação trabalhista, RECOMENDO a 
RESCISÃO CONTRATUAL, no prazo de 30 (trinta dias), com imediata abertura de novo certame, com fulcro no artigo 78, VI da Lei 8.666/93, 
ficando facultado à Administração Pública a utilização dos veículos e do pessoal empregado na prestação do serviço até a conclusão do novo 
procedimento licitatório (art. 80, II, da Lei 8.666/93).  

No ensejo, requisito, no prazo de 30 (trinta) dias, que seja encaminhada a esta Procuradoria da República cópia do contrato 
celebrado entre a Prefeitura Municipal para execução de serviço de transporte escolar, além de lista contendo as seguintes informações: 

a) veículos usados para o transporte escolar no município, com qualificação do proprietário e, caso o veículo não seja da empresa 
contratada pela prefeitura, contrato de aluguel firmado entre este e terceiro; 

b) qualificação dos motoristas responsáveis pelo transporte escolar no município, devendo ser apresentado contrato de trabalho 
firmado entre os motoristas e a empresa contratada pela Prefeitura, bem como qualquer outros instrumento jurídico firmado entre o motorista e a 
empresa contratada para prestação de serviço de transporte escolar. 

c) indicação de qual veículo é conduzido pelos respectivos motoristas e bem como as rotas realizadas. 
No mesmo prazo, deverá ser informado se o contrato está em consonância com a Lei 8.666/93 no que se refere à subcontratação. 
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial da União. 
 

 LÍVIA MARIA DE SOUSA 
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 DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 22714| 

PORTARIA N° 274, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.001100/2014-41 
 

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

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados:  
Requerido: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  
Objeto: apurar e tomar providências em relação a suposta irregularidade contida na redação da Orientação Normativa 2/2011 do 

MPOG, a qual prevê que os servidores públicos do Poder Executivo, afastados para participar de programa de pós graduação stricto sensu, somente 
receberiam o adicional de férias após o término do programa. 

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

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

Federal. 
 

FELIPE FRITZ BRAGA 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - 22725| 

PORTARIA Nº 275, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

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

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

Instaura Inquérito Civil procedente do Procedimento Preparatório n° 1.16.000.001849/2013-16, com o escopo de investigar a 
suposta utilização irregular, pelo Presidente do Senado Renan Calheiros, de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), no dia 15 de junho de 2013, em 
viagem de Maceió/AL a Porto Seguro/BA para participar da cerimônia de casamento de familiar do Senador Eduardo Braga (PMDB/AM), com retorno 
no dia 16 de junho de 2013, de Porto Seguro/BA para Brasília/DF. 

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

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

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

ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO LOPES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1656| 
PORTARIA N° 23, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
“Direito à educação. Direito à saúde. Acessibilidade. Omissão dos proprietários 
locais e da Prefeitura em relação às vias de acesso. Existência de mata-burros 
irregulares” 
 

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

CONSIDERANDO que: 
1) Foi instaurado o procedimento preparatório 1.17.002.000195/2013-48 para apurar a existência de mata-burros irregulares em vias 

rurais do município de São Domingos do Norte, acarretando prejuízos no acesso à educação e à saúde, dentre outros; 
2) Foi expedida recomendação ao Município de São Domingos do Norte/ES, que ainda pende de resposta, estando agendada 

reunião junto ao Procurador do Município para o dia 13/06/2014; 
3) Nos termos do art. 4º, § 1º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a 

duração máxima do procedimento administrativo cível é de 90 dias, prorrogável por igual período. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em inquérito civil, determinando o registro e autuação pela ementa, 
afeto à PFDC. 

Ao cartório para, autuação, registro e providências de praxe, em especial as publicações e comunicações legais. 
Após, conclusos, para a citada reunião. 
 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1661| 

PORTARIA Nº 24, DE 2 DE JUNHO DE 2014 
 

“Apuração de sonegação de informação praticada pelo IFES ao Poder 
Legislativo de Colatina; acumulação ilegal de cargos públicos de Antônio Paulo 
Laeber.” 
 

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

CONSIDERANDO que: 
1) O presente procedimento visa apurar sonegação de informações praticada pelo IFES ao Poder Legislativo de Colatina e 

acumulação ilegal de cargos públicos de Antônio Antônio Paulo Laeber; 
2) Consta no ofício de fl. 18 a recusa da Autarquia Federal em prestar informações sobre o servidor Antônio Paulo Laeber a Câmara 

Municipal de Colatina; 
3) Em pesquisa realizada no site Gazeta Online, foi encontrada notícia veiculada em 05/04/2013, de que o referido servidor estava 

cumulando cargos públicos de maneira ilegal;  
4) Ainda pende de maiores investigações e análise os elementos contidos nos autos para a propositura de ação ou o arquivamento 

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

à 5ª CCR. 
DETERMINO desde já as seguintes diligências: 
a) Oficiar ao IFES para que: i) esclareça se efetivamente se negou a encaminhar as informações solicitadas pelo Poder Legislativo 

de Colatina, conforme demonstrado no ofício de fls. 18, informando se encaminhou encaminhou os documentos solicitados; ii) encaminhe ao MPF de 
cópia do ato de nomeação do servidor ANTÔNIO PAULO LAEBER, especificando o cargo que atualmente ocupa e sua jornada de trabalho nos 
últimos 2 anos; cópia da declaração de não acumulação de cargos públicos; cópia integral do processo administrativo porventura instaurado para apurar 
o ocorrido. 

b) Oficiar à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo para que: i) encaminhe ao MPF de cópia do ato de nomeação e 
exoneração do servidor ANTÔNIO PAULO LAEBER, especificando a função que desempenhava e sua jornada de trabalho; cópia da declaração de 
não acumulação de cargos públicos; cópia integral do processo administrativo porventura instaurado para apurar o ocorrido. 

b) Oficiar ao DERTAN para que: i) encaminhe ao MPF de cópia do ato de nomeação do servidor ANTÔNIO PAULO LAEBER, 
especificando a função que desempenha e sua jornada de trabalho; cópia da declaração de não acumulação de cargos públicos; cópia integral do 
processo administrativo porventura instaurado para apurar o ocorrido. 

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

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1212| 
PORTARIA N° 36, DE 26 DE MAIO DE 2014 

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

129 da Constituição da República, considerando: 
a) a denúncia encaminhada via “Sala de Atendimento ao Cidadão” do MPF noticiando dificuldades do cidadão Marcos Antônio de 

Jesus, em obter cadastro no processo de isenção da taxa de pedágio da BR-101 (Jacupemba/Aracruz).  
b) que o representante fez solicitação na ANTT (protocolo 1735576) onde foi informado entrar em contato com o telefone (27) 

3202-4000. Em contato com o número informado, o representante não obteve as informações desejadas e o retorno das ligações, como combinado 
outrora com a atendente. Por fim, pelo 08007701101, número disponibilizado pela ECO-101 para cadastro no processo de isenção da taxa de pedágio, a 
ouvidoria solicita que grave uma mensagem, porém não retorna para prestar informações.  

c) o representante mora em Jacupemba, município de Aracruz-ES, localizada a 2 Km do pedágio, e possui uma lavoura de café no 
lado oposto ao pedágio, na localidade de Rio Quartel-Linhares (entrada a 1Km do pedágio). Ocorre que devido as atividades no plantio, o mesmo faz o 
percurso Jacupemba-Rio Quartel, todos os dias e por diversas vezes.  

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

e) ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de direitos difusos 
e coletivos, com a finalidade de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, na forma do art. 129, inc. III, da Constituição Federal; 

f) Ademais, a ECO-101 é Concessionária da União, portanto compete à mesma a presente notícia de fato (art. 109, CRFB/88).  
Determino a instauração de inquérito civil vinculado à 3ª CCR. 

 
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 fato descrito na presente portaria é atribuído CONCESSIONÁRIA ECO 101.  
O inquérito terá por objeto “averiguar a veracidade da manifestação de dificuldades da Concessionária ECO 101 no que tange ao 

atendimento para cadastro no processo de isenção da taxa de pedágio às comunidades que residem até 3Km das praças de pedágio. 
Como providência inicial, oficie-se à ECO-101 para que, no prazo de 30 (trinta) dias, preste esclarecimentos sobre a manifestação 

do representante Marcos Antônio de Jesus, no que diz respeito as dificuldades enfrentadas para abertura do processo de cadastro de isenção da taxa de 
pedágio para pessoas que moram até 3 Km das praças de pedágio. 

Comunique-se à 3ª CCR, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP.  
Publique-se, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23 do CNMP. 
 

ALMIR TEUBL SANCHES 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 1215| 

PORTARIA N° 37, DE 2 DE JUNHO DE 2014 
 

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

a) a denúncia encaminhada por Ana Rosa B. Moura Freiris via “Sala de Atendimento ao Cidadão” do MPF noticiando um esquema 
de corrupção e desvio de verbas do SUS, municipal, estadual e federal;  

b) não foram feitos os planos operativos, bem como as prestações de contas das verbas federais repassadas pela União nos anos de 
2008 a 2012, o que deveria ter sido confeccionado pela Fundação Rio Doce; 

c)se comprovadas as alegações da manifestante, restará demonstrado que a referida Fundação não só infringiu as exigências do 
Ministério da Saúde (portaria 3.123/09, cláusula 9ª), mas também a Constituição Federal em seu artigo 70, parágrafo único: 

C.F Art. 70. [...] 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
(Redação dada pela EC nº 19, de 1998) 

d)é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de direitos difusos e 
coletivos, com a finalidade de 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, II, da CF/88. 

Determino a instauração de inquérito civil vinculado à 5ª CCR. 
O inquérito terá por objeto “averiguar a veracidade da denúncia de desvio de verbas federais repassadas ao SUS praticado pela 

Fundação Rio Doce, para a tomada das providências extrajudiciais e/ou judiciais cabíveis”. 
O fato descrito na presente portaria é atribuído à FUNDAÇÃO RIO DOCE. 
Comunique-se à 5ª CCR, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP. 
Publique-se, nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23 do CNMP. 
 

ALMIR TEUBL SANCHES 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - 15043| 

PORTARIA Nº 203, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar eventual falha nas Estações de Tratamento de Efluentes 
nas plataformas da Petrobras, localizadas no município de Anchieta/ES; 

CONSIDERANDO que, nos termos da Resolução CONAMA 393/2007, cabe às empresas operadoras de plataformas apresentar aos 
órgão ambientais os relatórios de monitoramento realizados no local da instalação; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o Parecer 000404/2013 CGPEG/IBAMA, a plataforma PPER-1 não apresentou laudo de 
análise da água produzida na plataforma; 

CONSIDERANDO que o resultado referente à concentração de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs totais) não 
constam dos boletins de análises apresentados pela empresa citada; 

CONSIDERANDO que o mar territorial é bem da União (art. 20, VI, da CF); 
CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências a fim de apurar o existência de despejo irregular de efluentes no mar. 
Resolvo converter o PP/PR/ES nº 1.17.000.000102/2013-95 em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com vistas 

à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais. 
1. Designo como Secretário deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Marciley Boldrini da Silva, 

lotada neste gabinete; 
2. Publique-se, em forma de extrato, a presente portaria no Diário Oficial, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 

17/09/2007. 
 

CARLOS FERNANDO MAZZOCO 
 

 
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 GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - 19361| 

PORTARIA N° 66, DE 10 DE MARÇO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, na forma da Resolução nº 23/2007, do CNMP e na Resolução nº 87/2006 do CSMPF, e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo como 
instrumentos o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, visando a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses difusos e 
coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO a informação vinculada através do Ofício nº 975/2011/SE-GAB de que a Secretaria de Estado da Educação e 
Cultura em Goiás sofreu suspensão do repasse de recursos financeiros do PNAE no exercício de 2011;  

CONSIDERANDO que tal suspensão é indicativo de existência de irregularidades que pode vir a caracterizar improbidade 
administrativa, bem como cometimento de crime; 

CONSIDERANDO o decurso do prazo de tramitação do Procedimento Administrativo instaurado para a apuração preliminar dos 
fatos; 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo de nº 1.18.000.000572/2013-21 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para 
investigar os fatos, pelo que determina: 

a) autue-se esta portaria, juntamente com as Procedimento Administrativo de nº 1.18.000.000572/2013-21 e proceda-se aos devidos 
registros no sistema Único; 

b) dê-se ciência à 5ª CCR/MPF; 
c) publique-se na página da PR/GO na Internet. 
 

MÁRIO LÚCIO DE AVELAR 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 19460| 
PORTARIA N° 125, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

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

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

CONSIDERANDO o status constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF); 

CONSIDERANDO que o direito do trabalho enaltece os ideais de justiça social e cidadania, funcionando como mecanismo jurídico 
de promoção da dignidade humana; 

CONSIDERANDO o artigo 7º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que assegura a proteção ao trabalhador urbano e rural em 
situação de desemprego involuntário; 

CONSIDERANDO a Lei federal n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa de Seguro-Desemprego; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE as tarefas técnico-administrativas e de fiscalização 
relativas ao seguro-desemprego; 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a publicidade obrigatória e o controle institucional e social dos atos dos órgãos e 
entidades que executam o Programa de Seguro-Desemprego, bem como nortear as atuações dos agentes das instâncias administrativas, em respeito a 
norma constitucional, segundo a qual todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que deverão ser prestadas no prazo da lei, ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado 
(artigo 5º, inciso XXXIII, da CF); 

CONSIDERANDO que os atos da Administração Pública, obrigatoriamente, obedecerão, dentre outros, aos princípios da 
publicidade e da motivação, respectivamente insertos na Constituição da República e na Lei do Processo Administrativo Federal (artigo 37, caput, da 
CF; e artigo 2º da Lei federal nº 9.784/99); e 

CONSIDERANDO a necessidade de diligências no sentido de colher informações, documentos e outros elementos aptos a alicerçar 
a atuação do Ministério Público Federal; 

RESOLVE instaurar inquérito civil, a fim de apurar ações ou omissões ilícitas da União, relativamente à concretização do direito à 
informação, especialmente quanto à publicação, pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, dos dados relacionados ao Programa de Seguro-
Desemprego. 

DETERMINA: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 
de controle de processos desta Procuradoria; 

b) oficie-se ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, requisitando-lhe, no prazo de 20 (vinte) dias: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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b1) informações atualizadas sobre a publicidade dada ao Programa de seguro-desemprego, análogo a disponibilização na 
modalidade pescador artesanal no site http://www.portaldatransparencia.gov.br/defeso/ download.asp?, nas modalidades 1) bolsa qualificação; 2) 
empregado doméstico; 3) formal; e 4) trabalhador resgatado; e 

b2) base de dados dos últimos 5 (cinco) anos, em formato digital planilha CSV, contendo informações acerca do Seguro-
Desemprego nas modalidades 1) bolsa qualificação, 2) empregado doméstico, 3) formal, e 4) trabalhador resgatado, conforme tabela anexa;  

c) encaminhe-se cópia desta portaria à 1° CCR, para conhecimento, inclusão na sua base de dados;  
d) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato digital (PDF) para a Assessoria de Comunicação desta Procuradoria da 

República; que deverá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se não ainda não o fez, e inserir o arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br) 
deste órgão ministerial; e 

e) com a resposta requisitada, à conclusão.  
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se. 
 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 19407| 
RECOMENDAÇÃO Nº 208, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM GOIÁS, através de seu Procurador Regional Eleitoral, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal de 1988, no artigo 77, da Lei 
Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, bem como à luz do artigo 24, VIII, c/c artigo 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral, resolve expedir a 
presente RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO que a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, promulgada pelo 
Decreto n.º 4.377/2002, determina aos Estados Partes que tomem todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na vida 
política e pública do país, garantindo, em particular, em igualdade de condições com os homens, o direito a ser elegível para todos os Órgãos, cujos 
membros sejam objeto de eleições públicas (art. 7º, alíneas “a” e “b”); 

CONSIDERANDO que o § 3º, do artigo 10, da Lei n.º 9.504/1997, estabelece que, nas eleições proporcionais (Câmara dos 
Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais), cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por 
cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo; 

CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral em julgamento proferido nos autos do Recurso Especial Eleitoral n.º 
78.432/PA1 e do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.º 84.672/PA2, decidiu que os mencionados percentuais de 30% e 70% devem 
levar em conta o número de registros de candidatura efetivamente requeridos por partidos e coligações, e não o número previsto em abstrato no artigo 
10, caput e § 1º, da Lei das Eleições;  

CONSIDERANDO que a Resolução TSE n.º 23.405/2014, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos nas eleições de 
2014, regulamentou a cota de candidaturas por sexo (art. 19, §§ 5º, 6º e 7º); 

CONSIDERANDO a alteração do inciso V, do artigo 44, e do inciso V, do artigo 45, da Lei n.º 9.096/95, que demonstra o claro 
intento do legislador em fazer a inclusão das mulheres no mundo político;  

CONSIDERANDO a proximidade das eleições de 2014, o que torna necessária a adoção de medidas voltadas à garantia da 
efetivação das cotas de candidaturas por sexo;  

CONSIDERANDO que, em pleitos anteriores, foram verificados inúmeros casos de candidaturas fictícias, com gastos de campanha 
inexistentes ou irrisórios, e votação ínfima; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral estará atento e fiscalizando estes casos, e que o uso de candidaturas fictícias 
será considerado fraudulento; 

CONSIDERANDO que, em pleitos anteriores, verificou-se que muitas servidoras públicas aceitavam tais candidaturas sem 
qualquer intento sério de engajarem-se em campanhas, mas apenas para usufruir dos três meses de licença remunerada assegurados pela legislação para 
fins particulares; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Eleitoral também estará atento a estes casos, posto que a aceitação, por servidora 
pública, de candidatura com o único propósito de usufruir de licença pode constituir ato de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que os partidos políticos ou coligações devem, nas eleições proporcionais, não só preencher o percentual 
mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, mas também manter este percentual durante todo o processo eleitoral, oferecendo, 
ademais, as devidas condições e espaços políticos para as candidatas do sexo feminino; 

CONSIDERANDO, enfim, que os pedidos de substituição de candidatos deverão obedecer aos limites mínimo e máximo das 
candidaturas de cada sexo, não sendo admitida em nenhuma hipótese a alteração desta proporção, conforme previsto no artigo 67, § 7º da Resolução n.º 
23.373/2011:“Não será admitido o pedido de substituição de candidatos quando não forem respeitados os limites mínimo e máximo das candidaturas de 
cada sexo previstos no § 2º do art. 20 desta resolução”. 

Resolve RECOMENDAR aos Diretórios Estaduais dos Partidos Políticos no Estado de Goiás que observem atentamente as 
disposições do § 3º, do artigo 10, da Lei n.º 9.504/97, bem como o entendimento jurisprudencial acima destacado, quando do processamento do 
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), nestas Eleições, sob pena de eventual indeferimento do referido Demonstrativo, 
prejudicando todos os pedidos individuais de registro, bem como manter as proporções originárias durante todo o processo eleitoral. Outrossim, a 
Procuradoria Regional Eleitoral da Paraíba ALERTA que estará fiscalizando os casos de substituição a fim de que seja mantida, até as eleições, o 
percentual mínimo para cada sexo previsto legalmente.  

Encaminhe-se cópia ao Exmº Presidente do TRE.  
Oficie-se. Publique-se. Dê-se ampla divulgação aos termos da presente recomendação à Sociedade, por meio de rádio, televisão e 

jornal, de modo a tornar efetiva a adequação da propaganda partidária e o controle social. 
 

MARCELLO SANTIAGO WOLFF 
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 MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - 11212| 

PORTARIA Nº 17, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

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

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

social, nos termos do art. 6º, VII, b, da Lei Complementar n.º 75/93; 
c) a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, mesma Lei Complementar; 
d) que o objeto do presente expediente se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 
f) o Procedimento Preparatório nº 1.19.000.001603/2012-43, instaurado com escopo de apurar notícia de irregularidades no Edital 

nº 01/2012 do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Maranhão – COREN/MA, que prevê provimento de cargos públicos em referido 
Conselho no regime celetista;  

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

a) Sobrestamento do feito em razão deliberação da 1ª CCR, fl. 70, para aguardar orientações a serem veiculadas pelo Grupo de 
Trabalho sobre Conselho Profissionais. 

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

c) Registre-se na capa dos autos o nome do(a) Representante, se houver, e do(s) Representado(s) e o resumo do fato apurado. 
d) Comunique-se, ainda, a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para 

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

THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 2436| 
PORTARIA Nº 10, DE 10 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscritora, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fulcro no art. 129 da Constituição Federal de 1988, no § 1º do art. 8º da Lei n. 7.347/85, no art. 7º, inciso I, da Lei 
Complementar n. 75/93, no § 1º do art. 4º da Resolução n. 87/2010 e, ainda, 

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 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 interesses difusos e 
coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III);  

CONSIDERANDO que é competência do Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (LC 75/93, 
art. 6º, inciso VII, alínea “b”); 

CONSIDERANDO o Programa Projovem Trabalhador, que é uma das modalidades do Programa Nacional de Inclusão do Jovem – 
PROJOVEM, instituído pela Lei n. 11.129/2005 e disciplinado pela Lei n. 11.692/2008; 

CONSIDERANDO que a execução e a gestão do Projovem dar-se-ão por meio da conjugação de esforços da Secretaria-Geral da 
Presidência da República e dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, observada a 
intersetorialidade, sem prejuízo da participação de outros órgãos e entidades da administração pública federal (art. 3º, da Lei n. 11.692/2008); 

CONSIDERANDO que a União foi autorizada a conceder auxílio financeiro, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais, aos 
beneficiários do Projovem nas modalidades Projovem Urbano, Projovem Campo – Saberes da Terra e Projovem Trabalhador (art. 6º, da Lei n. 
11.692/2008); 

  
RESOLVE converter o presente  
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, objetivando apurar supostas irregularidades na 

administração do Programa Projovem, no município de Ponta Porã/MS, de forma a viabilizar a coleta de elementos de convicção aptos a subsidiar a 
adoção de qualquer das medidas indicadas nos incisos do art. 4º, caput, da Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Portanto, desde já determino: 
1) Registre-se e autue-se a presente Portaria, juntamente com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, inciso III, da Res. 

CSMPF n. 87/2010). 
2) Afixe-se cópia desta Portaria no mural de avisos do hall de entrada desta Procuradoria, onde qualquer cidadão poderá ter livre 

acesso, bem como providencie sua publicação na internet, no sítio www.prms.mpf.gov.br; 
3) Remeta-se cópia à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para ciência e publicidade, via Sistema Único (art. 6º e 16 da 

Resolução nº 87/2010 do CSMPF). 
4) Designo a Técnica Administrativa Claire Soares de Oliveira Bordini para acompanhar o presente inquérito civil, auxiliando na 

confecção de ofícios, intimações, notificações, requisições etc., acompanhando o cumprimento de prazos assinados em tais atos e promovendo a adoção 
das diligências determinadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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5) A Secretaria deste Ofício deverá realizar o controle da fluência do prazo de 1 (um) ano, dando ciência à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão, de acordo com o § 1º do art. 15 da Resolução n. 87/2010, do CSMPF, fazendo os autos conclusos 05 (cinco) dias antes de sua 
ocorrência, com expressa menção a essa circunstância, a fim de propiciar a necessária prorrogação. 

6) Expeçam-se notificações às representantes do presente procedimento para que compareçam nesta Procuradoria. 
 

LUCIANA DE MIGUEL CARDOSO BOGO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2921| 

PORTARIA Nº 20, DE 25 DE MARÇO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº. 1.22.002.000075/2014-61 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, inciso V, alínea “a” e “b”, art. 6º, incisos VII, alínea “d”, art. 7º, inciso I 
e art. 8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO 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 estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a 
de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 1.22.003.000075/2014-48, onde consta denúncia de supostas irregularidades 
ocorridas durante a realização do concurso público para o preenchimento de cargos de docente no CEFORES – Centro de Educação Profissional da 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro regido pelo edital nº 92/2013, determino: 

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria, juntamente com os autos da 
notícia de fato nº 1.22.003.000075/2014-61, para apuração das supostas irregularidades apontadas no documento de fl. 03; 

II – oficie-se à UFTM, na figura do REITOR remetendo-lhe cópia desta portaria e da folha 03, requisitando que, no prazo de 10 
dias úteis, encaminhe as informações e justificativas que tiver para o caso, relatando, inclusive, medidas que por ventura tenham sido adotadas para 
resolver a questão; 

III - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão/MPF, 
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. 

Vencidos os 10 dias úteis, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2925| 
PORTARIA Nº 21, DE 23 DE MARÇO DE 2014 

 
Notícia de Fato nº. 1.22.002.000069/2014-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 
constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, inciso V, alínea “a” e “b”, art. 6º, incisos VII, alínea “d”, art. 7º, inciso I 
e art. 8º, inciso II), e ainda: 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO 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 estão compreendidas, entre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a 
de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III/CF); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 1.22.003.000069/2014-12, onde consta denúncia de supostas irregularidades 
ocorridas durante a realização do concurso público para o preenchimento de cargos de professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – IFTM, regido pelo edital nº 47/2013, de 29/10/2013, determino: 

I – a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, mediante a autuação e registro desta portaria, juntamente com os autos da 
notícia de fato nº 1.22.003.000069/2014-12, para apuração das supostas irregularidades apontadas nos documentos de fls. 3/17 e 19/20; 

II – oficie-se ao IFTM, na figura do REITOR, remetendo-lhe cópia desta portaria e dos documentos de folhas 03/17 e 19/20, 
requisitando que, no prazo de 10 dias úteis, encaminhe as informações e justificativas que tiver para o caso, relatando, inclusive, medidas que por 
ventura tenham sido adotadas para resolver a questão; solicite-se, ainda, cópia dos relatórios de notas emitidos antes e depois da fase de títulos, além do 
resultado final do concurso e cópia da documentação apresentada para pontuação na fase de títulos pela candidata MAIRA ROSA PEIXOTO; 

III - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão/MPF, 
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. 

Vencidos os 10 dias úteis, conclusos. 
 

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO 
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: | EXTRA-MG - 2924| 

PORTARIA Nº 26, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, Carolina Augusta da Rocha 
Rosado, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, II, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 8º, § 1º, da Lei 7.345/85, e 
nos termos do artigo 2º, inciso II, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, 
inciso II da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007: 

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

CONSIDERANDO encaminhamento da ação judicial em que houve decisão de representação dos servidores municipais da 
educação de Águas Vermelhas contra o prefeito Nilson Campos; 

CONSIDERANDO que tais questões podem desencadear as sanções referentes à improbidade administrativa. 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
DETERMINO a instauração do presente Inquérito Civil Público, conforme o disposto no art. 2º, II, da Resolução nº 23, do 

Conselho Nacional do Ministério Público.  
Após os registros de praxe no sistema informatizado de controle desta PRM-Teófilo Otoni/MG, determino as seguintes 

providências: 
1.Remeta-se, no prazo de 10 (dez) dias, cópia da presente portaria à 5º 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); 

2.Requisite-se ao prefeito de Águas Formosas, preferencialmente por meio digital, as documentações relativas ao repasse de verbas 
do FUNDEB do ano de 2013 e respectivas prestações de contas realizadas durante o seu mandato; 

3.Solicite-se ao FNDE que informe se existe complementação com verba federal no repasse de verbas do FUNDEB de 2013, com 
discriminação dos valores referentes ao Município de Águas Vermelhas/MG, enviando cópia dos documentos pertinentes em caso afirmativo.  

4.Oficie-se ao presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para que, no prazo de 30 
dias, encaminhe relatório circunstanciado acerca das ações de fiscalização empreendidas no ano de 2013, esclarecendo os critérios efetivamente 
adotados para a escolha de seus membros e encaminhando relação das reuniões do Conselho e cópia das respectivas atas de 2013. 

Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - 2536| 

PORTARIA N.º 33, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República ao final assinado, lotado e em exercício na PRM São João 
Del-Rei/MG, com fundamento nos arts.127 e 129, III, da Constituição da República, nos arts.6.º, VII, 7.º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/93, e 
no art.8.º, §1.º, da Lei n.º 7.347/85, e nos termos da Resolução n.º 87/06-CSMPF (com redação dada pela Resolução n.º 106/10-CSMPF) e da 
Resolução n.º 23/07 do CNMP,  

CONSIDERANDO QUE 
. incumbe ao Ministério Público Federal defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e zelando pela observância 
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no âmbito da administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União(arts.127, caput, 129, II e III, e 37, caput, da CF/88; arts.5.º, I, “h”, III “b”, V, “b”, 6.º, VII, “b”, da Lei Complementar n.º 75/93); 

. Cabe a este Parquet, assim, investigar e propor, perante a Justiça Federal, ações de responsabilização por atos de improbidade 
administrativa visando, entre outras medidas e sanções, à suspensão de direitos políticos, perda de função pública, indisponbilidade de bens e 
ressarcimento ao erário (art.37, §4.º, da CF/88; arts.6.º, XIV, “f”, XVII, “a”, e 37 da Lei Complementar n.º 75/93; arts.12, 16 e 17 da Lei n.º 8.429/92); 

. Os elementos carreados ao procedimento preparatório n.º 1.22.014.000300/2013-40 corroboram a atribuição ministerial para o 
caso e suscitam maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais (promoção das ações cabíveis) ou extrajudiciais 
(expedição de recomendação legal, celebração de compromisso de ajustamento de conduta etc.); 

RESOLVE 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o(s) seguinte(s) fato(s): 
. Possíveis atos de improbidade administrativa praticados por gestores do município de Barbacena/MG, consistentes na malversação 

de recursos públicos federais destinados à pavimentação asfáltica de vias urbanas e saneamento básico.  
Ficam designados, para secretariar neste feito (art.5.º, V, da Resolução CSMPF n.º 87/06, incluído pela Resolução CSMPF n.º 

106/10), os servidores da equipe técnica desta unidade, a quem se determina providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como sua 
comunicação à Egrégia 5.ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, no prazo de até 10 dias, bem como o cumprimento das 
seguintes diligências: 

1) Notifique-se o representante a comparecer nesta Procuradoria da República para fins de inquirição; 
2) Oficie-se ao Ministério das Cidades e à Prefeitura Municipal de Barbacena/MG, requisitando-lhes, em 40 dias: a) informar se 

houve transferência(s) voluntária(s) de recursos federais ao Município nos anos de 2013 e 2014 para fins de saneamento básico ou pavimentação 
asfáltica de vias públicas; b) encaminhar, acaso afirmativo, cópia da documentação correspondente; c) esclarecer sobre a situação atual do(s) 
convênio(s), bem como sobre eventuais irregularidades em sua execução.  

3) Retornem-me os autos conclusos na véspera do ato vislumbrado no item 1, supra. 
 

THIAGO DOS SANTOS LUZ 
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: | EXTRA-MG - 2535| 

PORTARIA Nº 34, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República ao final assinado, lotado e em exercício na PRM São João 
del-Rei/MG, com fundamento nos arts.127 e 129, III, da Constituição da República, nos arts.6.º, VII, 7.º, I, e 38, I, da Lei Complementar n.º 75/93, e no 
art.8.º, §1.º, da Lei n.º 7.347/85, e nos termos da Resolução n.º 87/06-CSMPF (com redação dada pela Resolução n.º 106/10-CSMPF) e da Resolução 
n.º 23/07 do CNMP,  

CONSIDERANDO QUE 
. é função institucional do Ministério Público Federal defender a ordem jurídica, os interesses sociais e individuais indisponíveis e 

zelar pelo efeito respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia (art.127, caput, art.129, II, da CF/88; arts. 2.º e 11, da LC n.º 75/93); 

. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, priorizando, em suas ações, a 
defesa da vida (art.1º, §§2.º e 5.º, da Lei n.º 9.503/97); 

. Compete ao DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes, relativamente às rodovias federais, diretamente ou 
mediante convênio, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário (art.79, caput, art. 81, II, e 
art. 82, § 3.º, da Lei n.º 10.233/01 c/c art.21, III, da Lei n.º 9.503/97); 

. Também consistem em atribuições do DNIT estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos e 
execução de obras viárias, bem como aprovar projetos de engenharia cuja execução modifique a estrutura do Sistema Federal de Viação (art.82, II e 
XVI, da Lei n.º 10.233/01); 

. Os elementos carreados ao procedimento preparatório n.º 1.22.014.000304/2013-28 corroboram a atribuição ministerial para o 
caso e suscitam maior aprofundamento das investigações para possível adoção de medidas judiciais (promoção das ações cabíveis) ou extrajudiciais 
(expedição de recomendação legal, celebração de compromisso de ajustamento de conduta etc.); 

RESOLVE 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar o(s) seguinte(s) fato(s): 
. Acessos irregulares, pois sem autorização do DNIT, de imóveis marginais à rodovia BR-265, no trecho compreendido entre 

Barbacena/MG e Lavras/MG. 
  
Ficam designados, para secretariar neste feito (art.5.º, V, da Resolução CSMPF n.º 87/06, incluído pela Resolução CSMPF n.º 

106/10), os servidores da equipe técnica desta unidade, a quem se determina providenciar o registro e a autuação desta portaria, bem como sua 
comunicação à Egrégia 3.ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Público Federal, no prazo de até 10 dias, bem como o cumprimento das 
seguintes diligências: 

1) Oficie-se ao DNIT, requisitando-lhe informar, em 30 dias: a) quais as providências adotadas e os resultados obtidos, no âmbito 
administrativo, em relação ao acesso irregular do Loteamento Santa Cruz à rodovia BR-265, no Km 345, município de Lavras/MG, noticiado no ofício 
de fl.43, datado de 14/04/2014; b) se o DNIT já efetuou algum levantamento e sabe apontar se existem outros acessos irregulares de imóveis marginais 
à rodovia BR-265 ao longo do trecho compreendido entre Barbacena/MG e Lavras/MG, esclarecendo, em caso afirmativo, qual sua situação atual e, em 
caso negativo, os motivos da omissão e a previsão para sua realização; 

2) Conclusos com a resposta ao ofício supra ou decorrido o prazo para tanto fixado. 
 

THIAGO DOS SANTOS LUZ 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 17885| 
DESPACHO Nº 4271, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.23.000.001945/2012-31 
 

O presente Inquérito Civil foi instaurado em razão do recebimento do Ofício nº 591/2012/GAB/REITORIA, de 20.11.2012, oriundo 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, da lavra do Reitor Pró-Tempore Substituto, JOSÉ ROBERTO BRITO PREIRA, 
noticiando possível furto de equipamentos da Fundação de Apoio à Educação Tecnológica, Pesquisa e Extensão do Centro Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Pará - FUNCEFET, vez que obteve a informação de que um caminhão estava sendo abastecido com equipamentos da 
fundação, bem como sobre a divergências na relação de móveis e equipamentos entregues pelo Sr. MÁRIO CÉLIO ALMEIDA DAMASCENO, o qual 
renunciou ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação.  

Os fatos já foram analisados por outro Procurador, que optou por promover o arquivamento dos autos, o que não não homologado 
pela Câmara Revisora, tendo sido os autos redistribuídos ao 3º Ofício para prosseguimento das apurações.  

Outrossim, tendo o prazo deste IC encerrado, 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 
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 PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2373| 

PORTARIA Nº 13, DE 6 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, lotada e em exercício no município de Francisco 
Beltrão-PR, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); nos 
artigos: 5º, inciso III, alínea b; 6º, inciso VII, alínea b; 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/93; nas Resoluções nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e nº 87/06, na redação consolidada pelo Conselho Superior do MPF; e: 

 
CONSIDERANDO QUE o Ministério Público Federal, com o objetivo de ver respeitados os princípios constitucionais de defesa do 

consumidor, ingressou, no ano de 2002, com Ação Civil Pública em face da Caixa Econômica Federal, da Massa Falida da Sociedade Construtora Taji 
Marral Ltda e da Cooperativa Habitacional dos Assalariados do Paraná na intenção de ver reconhecida a existência de superfaturamento no custo das 
construções do Conjunto Habitacional Bairro Planalto II, III, IV, V e VI (município de Pato Branco – Paraná) e, por conseguinte, ver os réus 
condenados a recompor o patrimônio pessoal dos mutuários através da devolução dos valores diretamente pela CEF; 

CONSIDERANDO QUE a referida ação, autuada na Circunscrição Judiciária de Francisco Beltrão/Pr sob o nº 2002.70.07.000027-
9, transitou em julgado em04/10/2013, de acordo com a certidão de fls. 5216; 

CONSIDERANDO QUE a referida ACP foi julgada parcialmente procedente, tendo a CEF sido condenada a abater o percentual de 
30,42% dos débitos dos financiamentos concedidos aos mutuários do Conjunto Habitacional Bairro Planalto II a VI, e a Massa Falida da Sociedade 
Construtura Taji Marral e a Cooperativa Habitacional dos Assalariados do Paraná COHALAR condenadas a reparar os defeitos detectados pela perícia 
judicial nas unidades habitacionais adquiridas pelos mutuários do mesmo conjunto habitacional (os quais deverão ser liquidados individualmente); 

CONSIDERANDO QUE nenhum dos réus foi condenado a dar publicidade ampla e irrestrita à referida decisão judicial através de 
qualquer veículo de comunicação, nem sequer a manter contato com os mutuários através de ofícios ou qualquer outro meio; 

CONSIDERANDO QUE o desconhecimento dos mutuários do Conjunto Habitacional Bairro Planalto II a VI, detentores dos 
direitos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, quanto ao resultado da mencionada ACP poderá ceifar o objetivo do Ministério 
Público Federal quando da propositura da ação – de evitar que os mutuários amargassem prejuízos financeiros advindos com o superfaturamento das 
obras e com os vícios existentes nos imóveis – e fazer com que os mutuários, por ausência de informação, deixem de comparecer em juízo a fim de 
fazer valer os direitos garantidos pela atuação do Parquet Federal na multirreferida ACP (atuação por mais de 12 anos); 

CONSIDERANDO QUE a teor do prescrito no artigo 129, inciso III, da Constituição da República e nos artigos: 5º, inciso V, 
alínea a; 6º, inciso VII, alínea c; 7º, inciso I, todos da Lei Complementar 75/93, ao Ministério Público Federal incumbe a proteção do patrimônio 
público e social e de outros interesses difusos e coletivos, bem como instaurar inquérito civil público e propor ações para o bom cumprimento dos 
direitos da população referentes aos serviços de relevância pública; 

RESOLVE: 
Instaurar Inquérito Civil para tutela dos direitos dos mutuários do Conjunto Habitacional Bairro Planalto II a VI a fim de efetivar a 

execução da sentença judicial exarada na ACP de nº 2002.70.07.000027-9 que tramitou na Vara Federal de Francisco Beltrão – Paraná, conforme o 
disposto no Art. 97 do Código de Defesa do Consumidor.  

Assim sendo, DETERMINO: 
1) a instauração de Inquérito Civil, devendo esta Portaria servir de peça inaugural para o procedimento administrativo; 
2) seja comunicada esta instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do 

CSMPF, enviando-se cópia desta Portaria para as publicações referidas nos artigos 5º, inciso VI e 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/06; 
3) a nomeação como Secretário, para prestar assessoria no que se refere aos assuntos relativos a este Inquérito Civil, do servidor 

Rodrigo Lanzini Villela, Analista Processual, matrícula nº 22.996-2, enquanto permanecer lotado nesta PRM, dispensado termo de compromisso 
(artigo 5º, inciso V da Resolução CSMPF 86/06); 

4) a extração de cópias da inicial, da sentença, do acórdão em sede de apelação, do acórdão em sede de recurso especial e da 
certidão de trânsito em julgado, para que acompanhem esta Portaria quando da formação dos autos de procedimento administrativo; 

5) seja encaminhado ofício à Caixa Econômica Federal, com cópia desta portaria, da inicial, da sentença, do acórdão em sede de 
apelação, do acórdão em sede de recurso especial e da certidão de trânsito em julgado, na pessoa de seu gerente regional, a fim de que: 

a) informe se houve o cumprimento da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública de nº 2002.70.07.000027-9 que tramitou na 
Vara Federal de Francisco Beltrão – Paraná onde houve condenação da CEF a abater o percentual de 30,42% dos débitos dos financiamentos 
concedidos aos mutuários do Conjunto Habitacional Bairro Planalto II a VI; 

b) em caso negativo, que informe os nomes e endereços atualizados dos mutuários do Conjunto Habitacional Bairro Planalto II a VI 
a fim de que o Ministério Público Federal possa, por meio de ofício, notificá-los da decisão judicial favorável para que procedam à liquidação e 
execução individual da sentença referida; 

6) Uma vez autuado o presente Inquérito Civil, encaminhar petição física (acompanhada de cópia desta Portaria) juntamente com os 
autos nº 2002.70.07.000027-9 à Justiça Federal de Francisco Beltrão-PR. 

 

INDIRA BOLSONI PINHEIRO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 2665| 

DESPACHO DE 13 DE FEVEREIRO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO N° 1.26.002.000024/2011-48. 
 

Em inspeção. 
Trata-se de inquérito civil público instaurado no âmbito desta Procuradoria da República para apurar irregularidades praticadas na 

compra de medicamentos, por parte do Município de Surubim/PE, relatadas no Relatório de Auditoria n° 8983, do DENASUS – Departamento 
Nacional de Auditoria do SUS. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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A fim de melhor instruir os autos, determino seja oficiado o município de Surubim, requisitando-lhe que encaminhe, no prazo de 30 
(trinta) dias, cópia integral dos convites nº 02/07, 03/08, 06/09 eda Tomada de Preços nº 01/08, bem como daqueles que basearam a efetivação das 
despesas elencadas no item 5.763 do relatório de auditoria nº 8983 do DENASUS, a ser encaminhado em anexo. 

Ademais, Considerando a expiração do prazo de tramitação inicial deste Inquérito Civil, bem como a pendência de diligências 
necessárias à cabal apuração dos fatos que ensejaram a sua instauração, determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

Em cumprimento ao que determina o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, com a redação conferida pela 
Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010, determino a imediata comunicação da presente prorrogação à 5ª CCR. Demais disso, encaminhe-se 
cópia deste ato para divulgação no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores (art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87/2006). 

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - 1790| 

PORTARIA Nº 10, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

Converte a Notícia de Fato nº 1.27.002.000123/2014-35 em Procedimento 
Preparatório. 
 

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

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 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da 
Constituição Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da 
União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com a 
alteração dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação 
do Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a Portaria PR/PI nº 16, de 12.05.2010, a qual edita, transitoriamente, as regras relativas à instauração e 
tramitação das Peças Informativas, Procedimentos Administrativos e Inquéritos Civis, no âmbito da Procuradoria da República no Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO Notícia de Fato nº 1.27.002.000123/2014-35 instaurada em razão de notícia encaminhada por JOSÉ CARLOS 
GONÇALVES TEODORO e ELIVAL ALVES DE SOUZA, vereadores do Município de Colônia do Gurguéia/PI, referenciando a fatos que reputam 
danosos ao patrimônio público, praticados durante a gestão de LISIANE FRANCO ROCHA ARAÚJO na condição de prefeita daquele município; 

CONSIDERANDO que a representação noticia a utilização de máquinas da empresa OÁSIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA 
LTDA de forma irregular em obra cujo objeto seria proveniente de Convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

CONSIDERANDO que, ab initio, o procurador da República oficiante no vertente procedimento reputou genérico o caráter da 
representação, conquanto não apontada a irregularidade de modo explícito, de fato, a afirmação deduzida é de que máquinas de uma certa empresa 
(sem identificação) estariam sendo usadas numa obra, cujo extrato de contrato (fls. 18) indica que se trata de uma (01) cobertura em um quadra 
esportiva escolar, obra para qual foi contratada a empresa SIRENZE CONSTRUÇÕES LTDA-ME;  

CONSIDERANDO que, nesse cenário, oportunizou-se a manifestação dos vereadores representantes com vistas à apresentação de 
elementos fáticos concretos do que representa irregularidades a utilização das máquinas indicadas nas fotos de fls. 05/08 na obra supramencionada, de 
forma a restar presente algum indício de má gestão de recursos públicos federais nessa obra para, assim, fazer surgir elementos mínimos que 
justifiquem a atuação ministerial;  

CONSIDERANDO que, a resposta remanesceu encartada no Ofício 020/2014, de 26 de maio de 2014 (fls. 47), que reiterou as 
informações constantes na peça vestibular (fls. 03-04), consignado que a empresa OÁSIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA é de 
propriedade de MARCELINO ALMEIDA ARAÚJO, cunhado de LISIANE FRANCO ROCHA ARAÚJO e irmão de RAIMUNDO JOSÉ ALMEIDA 
ARAÚJO; 

CONSIDERANDO que, na espécie, reputa-se ser prematuro o arquivamento da presente Notícia de Fato, porquanto os fatos, prima 
facie, poderão se enquadrar com improbidade administrativa, tendo em conta que, uma vez constatada a participação direta ou indiretamente de 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação (art. 9º, III, da Lei 8.666/93), caracterizar-se-ia violação a 
princípios constitucionais comezinhos, dentre os quais se destacam a impessoalidade e moralidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de se colherem elementos sobre os fatos apontados e o esgotamento do prazo dessa Notícia de 
Fato; 

RESOLVE, com base no artigo 4º, §4º da Resolução CSMPF nº 87/2006: 
a) converter os elementos de informação presentes na Notícia de Fato nº 1.27.002.000123/2014-35 em Procedimento Preparatório, 

vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico tomar as medidas quanto à formulação e publicidade do que 
determinado; 

b) determinar a expedição de ofício ao Município de Colônia do Gurguéia-PI, com vistas ao fornecimento do procedimento 
administrativo da licitação em referência, bem como informações sobre os fatos pertinentes ao objeto do procedimento; 

c) determinar a expedição de ofício à Serenze Construções Ltda-ME, com o fito de informar se dispõe de equipamentos e pessoal 
técnico indispensáveis à execução do contrato, bem como se efetivamente contratou a sociedade empresária Oásis Construções e Consultoria LTDA e, 
em caso afirmativo, informar referentes a tal objeto; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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d) determinar a expedição de ofício à Oásis Construções e Consultoria LTDA, com o intuito de informar se fornece equipamentos à 
empresa Serenze Construções Ltda-ME e, em caso afirmativo, informar os valores atinentes a tal objeto. 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7191| 
RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 10 DE JUNHO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000748/2014-17 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal; 

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de 
informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida;  

CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou 
conceda o acesso imediato à informação disponível; 

CONSIDERANDO a recorrente divulgação de notícias pela mídia, acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema 
Único de Saúde, que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a negativa do serviço de saúde solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal 
e lacônica, de modo a não esclarecer qual o prazo de agendamento do atendimento solicitado, o tempo de espera para serviços de urgência e 
emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou apresentar justificativas para o indeferimento de exames ou entrega de 
medicamentos prescritos etc.; 

CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da Administração Pública fornecer informações 
escritas, quando solicitadas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Santa Cruz dos Milagres/PI e ao Secretário de Saúde do referido município, que: 

a) garantam, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 
documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim 
solicitarem; 

b) determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 

c) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem a ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

 
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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Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7192| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 10 DE JUNHO DE 2014 

 
 Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000748/2014-17 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não 
são atendidos no SUS pela ausência ou atraso de médicos e odontólogos; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”; 

CONSIDERANDO que os Conselhos Profissionais que exercem controle sobre tais atividades são autarquias federais, nos termos 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área de saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não 
tenha o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço 
público ao risco de sua carga horária no serviço não seja integralmente desempenhada; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11 dispõe, em seu art. 5.º, que “É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11, em seu art. 7.º, afirma que o acesso a informação compreende “informação contida em 
registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos”, bem como “informação 
sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os horários de atendimento de médicos e odontólogos 
vinculados ao SUS, tanto para contribuir com o controle do cumprimento de tais horários, como também evitar esperas e filas desnecessárias; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Santa Cruz dos Milagres/PI e à Secretaria de Saúde do referido município que: 

a) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos; 

b) determinem, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 
inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

c) determinem às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência 
dos profissionais que ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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d) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

e) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7322| 
RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
Ref: Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000753/2014-20 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal; 

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de 
informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida;  

CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou 
conceda o acesso imediato à informação disponível; 

CONSIDERANDO a recorrente divulgação de notícias pela mídia, acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema 
Único de Saúde, que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a negativa do serviço de saúde solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal 
e lacônica, de modo a não esclarecer qual o prazo de agendamento do atendimento solicitado, o tempo de espera para serviços de urgência e 
emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou apresentar justificativas para o indeferimento de exames ou entrega de 
medicamentos prescritos etc.; 

CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da Administração Pública fornecer informações 
escritas, quando solicitadas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de São Francisco do Piauí/PI e ao Secretário de Saúde do referido município, que: 
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a) garantam, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 
documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim 
solicitarem; 

b) determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 

c) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem a ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

 ##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7324| 
RECOMENDAÇÃO Nº 14, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
Ref: Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000753/2014-20 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não 
são atendidos no SUS pela ausência ou atraso de médicos e odontólogos; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”; 

CONSIDERANDO que os Conselhos Profissionais que exercem controle sobre tais atividades são autarquias federais, nos termos 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área de saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não 
tenha o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço 
público ao risco de sua carga horária no serviço não seja integralmente desempenhada; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11 dispõe, em seu art. 5.º, que “É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11, em seu art. 7.º, afirma que o acesso a informação compreende “informação contida em 
registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos”, bem como “informação 
sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os horários de atendimento de médicos e odontólogos 
vinculados ao SUS, tanto para contribuir com o controle do cumprimento de tais horários, como também evitar esperas e filas desnecessárias; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí/PI e à Secretaria de Saúde do referido município que: 
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a) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos; 

b) determinem, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 
inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

c) determinem às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência 
dos profissionais que ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

d) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

e) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7298| 
RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
Ref: Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000758/2014-52 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal; 

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de 
informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida;  

CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou 
conceda o acesso imediato à informação disponível; 

CONSIDERANDO a recorrente divulgação de notícias pela mídia, acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema 
Único de Saúde, que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a negativa do serviço de saúde solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal 
e lacônica, de modo a não esclarecer qual o prazo de agendamento do atendimento solicitado, o tempo de espera para serviços de urgência e 
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emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou apresentar justificativas para o indeferimento de exames ou entrega de 
medicamentos prescritos etc.; 

CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da Administração Pública fornecer informações 
escritas, quando solicitadas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Olho D'Água do Piauí/PI e ao Secretário de Saúde do referido município, que: 

a) garantam, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 
documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim 
solicitarem; 

b) determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 

c) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem a ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7299| 
RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
Ref: Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000758/2014-52 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não 
são atendidos no SUS pela ausência ou atraso de médicos e odontólogos; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”; 

CONSIDERANDO que os Conselhos Profissionais que exercem controle sobre tais atividades são autarquias federais, nos termos 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área de saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não 
tenha o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço 
público ao risco de sua carga horária no serviço não seja integralmente desempenhada; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11 dispõe, em seu art. 5.º, que “É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”; 

 
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 108/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 11 de junho de 2014 Publicação: quinta-feira, 12 de junho de 2014 28 
 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11, em seu art. 7.º, afirma que o acesso a informação compreende “informação contida em 
registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos”, bem como “informação 
sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os horários de atendimento de médicos e odontólogos 
vinculados ao SUS, tanto para contribuir com o controle do cumprimento de tais horários, como também evitar esperas e filas desnecessárias; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Piauí/PI e à Secretaria de Saúde do referido município que: 

a) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos; 

b) determinem, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 
inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

c) determinem às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência 
dos profissionais que ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

d) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

e) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
ANTÔNIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7159| 
RECOMENDAÇÃO Nº 20, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Notícia de Fato nº 1.27.000.000754/2014-74 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal; 
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CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de 
informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida;  

CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou 
conceda o acesso imediato à informação disponível; 

CONSIDERANDO a recorrente divulgação de notícias pela mídia, acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema 
Único de Saúde, que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a negativa do serviço de saúde solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal 
e lacônica, de modo a não esclarecer qual o prazo de agendamento do atendimento solicitado, o tempo de espera para serviços de urgência e 
emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou apresentar justificativas para o indeferimento de exames ou entrega de 
medicamentos prescritos etc.; 

CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da Administração Pública fornecer informações 
escritas, quando solicitadas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de São Gonçalo do Piauí e ao Secretário de Saúde do referido município, que: 

a) garantam, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 
documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim 
solicitarem; 

b) determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 

c) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem a ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7160| 
RECOMENDAÇÃO Nº 21, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000754/2014-74 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não 
são atendidos no SUS pela ausência ou atraso de médicos e odontólogos; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”; 
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CONSIDERANDO que os Conselhos Profissionais que exercem controle sobre tais atividades são autarquias federais, nos termos 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área de saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não 
tenha o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço 
público ao risco de sua carga horária no serviço não seja integralmente desempenhada; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11 dispõe, em seu art. 5.º, que “É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11, em seu art. 7.º, afirma que o acesso a informação compreende “informação contida em 
registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos”, bem como “informação 
sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os horários de atendimento de médicos e odontólogos 
vinculados ao SUS, tanto para contribuir com o controle do cumprimento de tais horários, como também evitar esperas e filas desnecessárias; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí/PI e à Secretaria de Saúde do referido município que: 

a) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos; 

b) determinem, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 
inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

c) determinem às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência 
dos profissionais que ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

d) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

e) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7138| 
RECOMENDAÇÃO Nº 22, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Notícia de Fato nº 1.27.000.000769/2014-32 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

 
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 108/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 11 de junho de 2014 Publicação: quinta-feira, 12 de junho de 2014 31 
 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal; 

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de 
informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida;  

CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou 
conceda o acesso imediato à informação disponível; 

CONSIDERANDO a recorrente divulgação de notícias pela mídia, acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema 
Único de Saúde, que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a negativa do serviço de saúde solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal 
e lacônica, de modo a não esclarecer qual o prazo de agendamento do atendimento solicitado, o tempo de espera para serviços de urgência e 
emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou apresentar justificativas para o indeferimento de exames ou entrega de 
medicamentos prescritos etc.; 

CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da Administração Pública fornecer informações 
escritas, quando solicitadas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR ao Prefeito Municipal de Colônia do Piauí e ao Secretário de Saúde do referido município, que: 

a) garantam, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 
documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim 
solicitarem; 

b) determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 

c) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem a ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 7139| 
RECOMENDAÇÃO Nº 23, DE 5 DE JUNHO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.27.000.000769/2014-32 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/95;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  
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CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não 
são atendidos no SUS pela ausência ou atraso de médicos e odontólogos; 

CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”; 

CONSIDERANDO que os Conselhos Profissionais que exercem controle sobre tais atividades são autarquias federais, nos termos 
do entendimento do Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO que, diferentemente de outros profissionais da área de saúde, é corriqueiro que o médico ou odontólogo não 
tenha o serviço público como atividade exclusiva, mas também exerça atividades privadas, muitas vezes em mais de um local, o que expõe o serviço 
público ao risco de sua carga horária no serviço não seja integralmente desempenhada; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11 dispõe, em seu art. 5.º, que “É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 12.527/11, em seu art. 7.º, afirma que o acesso a informação compreende “informação contida em 
registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos”, bem como “informação 
sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços”; 

CONSIDERANDO que, nesse contexto normativo, é direito do cidadão saber os horários de atendimento de médicos e odontólogos 
vinculados ao SUS, tanto para contribuir com o controle do cumprimento de tais horários, como também evitar esperas e filas desnecessárias; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, 
RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Colônia do Piauí/PI e à Secretaria de Saúde do referido município que: 

a) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a instalação e o regular funcionamento de registro eletrônico de frequência dos 
servidores públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde e, de modo especial, dos médicos e odontólogos; 

b) determinem, no mesmo prazo, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de saúde, 
inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

c) determinem às unidades públicas de saúde que seja disponibilizado para consulta de qualquer cidadão, o registro de frequência 
dos profissionais que ocupam cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

d) providenciem, no prazo de 60 (sessenta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

e) estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem ocorrer. 

A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 
cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Ademais, consigne-se que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema, não excluindo futuras 
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados ou outros, bem como com relação aos entes públicos com 
responsabilidade e competência no objeto.  

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2458| 
PORTARIA Nº13, DE 2 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e CONSIDERANDO 
o disposto na Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000018/2014-91, em que o MPF objetiva viabilizar o acesso 
a informações de interesse público, bem como o controle social no âmbito da gestão do Município de Itaperuna;  

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações com o intuito de juntar aos autos mais elementos de convicção, 
conforme teor da Promoção acostada nas fls. 22-verso, DETERMINA: 

1. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000018/2014-91 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 
"FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO E PROMOVER MEDIDAS NO ÂMBITO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO DE 
ITAPERUNA, OBJETIVANDO O ACESSO A INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, BEM COMO O CONTROLE SOCIAL, NOS 
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TERMOS DA LEI Nº 12.527, DE 19/11/2011(LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009 (LEI DA 
TRANSPARÊNCIA)."  

2. Comunique-se à 1ª CCR. 
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96); 
 

 CLÁUDIO CHEQUER 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2440| 
PORTARIA Nº 14, DE 4 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e CONSIDERANDO 
o disposto na Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

CONSIDERANDO o objeto do Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000165/2013-80, em que o MPF objetiva apurar teor de 
representação noticiando a prática de ato de improbidade administrativa por parte do Chefe da Agência da Previdência Social de Itaperuna, por 
descumprir ordem judicial;  

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações com o intuito de juntar aos autos mais elementos de convicção, 
conforme teor da Promoção acostada nas fls. 77-verso, DETERMINA: 

1. Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000165/2013-80 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "APURAR 
EVENTUAL PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR PARTE DO CHEFE DA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DE ITAPERUNA, POR DESCUMPRIR ORDEM JUDICIAL PROFERIDA PELA VARA FEDERAL DE ITAPERUNA, NOS AUTOS DO 
PROCESSO Nº 0001185-95.2012.4.02.5162."  

2. Comunique-se à 5ª CCR. 
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96); 
 

 CLÁUDIO CHEQUER 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 2466| 

PORTARIA Nº 17, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

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

Considerando que incumbe ao Ministério Público atuar em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis, conforme o estabelecido pelo artigo 127 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

Considerando que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e aos direitos assegurados na 
Constituição, mediante ações repressivas, preventivas e sancionatórias; 

Considerando a existência de denúncia encaminhada a esta Procuradoria da República pelo Ministério Público Estadual dando 
conta da existência de possíveis irregularidades praticadas pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos – FESO, consistente em denominar algumas 
matérias de modo genérico para os cursos de Medicina Veterinária, Biologia e Odontologia, causando, com isso, prejuízo aos alunos dessas faculdades 
no momento em que os mesmos solicitam transferência para outra instituição de ensino; 

Considerando o esgotamento do prazo previsto no art. 4º da Resolução 87/2006 do CSMPF e que até o presente momento não 
houve resposta ao ofício n.º 335/2014/GAB/PCCB/PRM/TER; 

Determino a conversão do Procedimento Preparatório nº 1.30.019.005822/2013-13 em Inquérito Civil Público, visando apurar a 
existência de possíveis irregularidades praticadas pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos – FESO, consistente em denominar algumas matérias 
de modo genérico para os cursos de Medicina Veterinária, Biologia e Odontologia, causando, com isso, prejuízo aos alunos dessas faculdades no 
momento em que os mesmos solicitam transferência para outra instituição de ensino. 

Dessa forma, após autuação desta, proceda-se o seguinte: 
1) comunique-se a instauração à PFDC, solicitando a publicação da presente portaria de instauração no Diário Oficial e no portal do 

Ministério Público Federal, conforme o disposto no artigo 16, §1º, I da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; 

2) reitere-se o ofício n.º 335/2014/GAB/PCCB/PRM/TER. 
Isso posto, cumpra-se de imediato. 
 

PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 12001| 

PORTARIA Nº 26, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

 Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001137/2013-31 
 

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

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de apurar possíveis irregularidades na seleção dos destinatários ao “Programa Minha Casa, Minha 

Vida” no Município de Belford Roxo; 
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DETERMINA: 
1 – Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001137/2013-31 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 

“CONSUMIDOR – Apurar possíveis irregularidades na seleção dos destinatários ao “Programa Minha Casa, Minha Vida” no Município de Belford 
Roxo- Minha Casa, Minha Vida – Município de Belford Roxo – Critérios adotados para a seleção de destinatários do programa”. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 11968| 

PORTARIA Nº 27, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001195/2013-64 
 

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

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de apurar as medidas adotadas pela concessionária CONCER e eventual responsável quanto ao 

noticiado corte de talude na altura do Km 97 da BR-040; 
DETERMINA: 
1 – Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001195/2013-64 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 

“PATRIMÔNIO PÚBLICO - Apuração de medidas adotadas pela concessionária CONCER e eventual responsável quanto ao noticiado corte de talude 
na altura do km 97 da BR-040- cópia do Procedimento Preparatório nº 1.30.017.000437/2013-11”. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 11956| 

PORTARIA Nº 28, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001115/2013-71 
 

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

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de apurar possível irregularidade ocorrida no âmbito da Caixa Econômica Federal - CEF, agência de 

Duque de Caxias/RJ, que obstaculiza a transferência de remuneração, na data em que o mesmo é creditado na conta dos servidores da Prefeitura de 
Duque de Caxias/RJ; 

DETERMINA: 
1 – Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001115/2013-71 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 

“CONSUMIDOR - Apurar possível irregularidade, ocorrida no âmbito da Caixa Econômica Federal - CEF, agência de Duque de Caxias/RJ, 
consistente obstaculizar a transferência de remuneração, na data em que o mesmo é creditado na conta dos servidores, e a portabilidade da conta-
corrente de sua cliente Rosana Brito Gomes, servidora pública municipal da Prefeitura de Duque de Caxias/RJ, a qual deseja transferi-la para outro 
Banco, porém a CEF alega que só implementará a portabilidade, caso a cliente quite uma dívida que possui junto àquela instituição bancária - Caixa 
Econômica Federal - CEF - agência de Duque de Caxias/RJ - transferência de remuneração - portabilidade da conta-corrente - Rosana Brito Gomes”. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

São João de Meriti, 9 de junho de 2014. 
 

MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 11964| 
PORTARIA Nº 29, DE 9 DE JUNHO DE 2014 

 
Referência: Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001161/2013-70 
 

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

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de apurar negativa de abertura de conta poupança na Caixa Econômica Federal - CEF, Agência 

Gramacho; 
DETERMINA: 

 
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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1 – Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001161/2013-70 em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 
“CONSUMIDOR – Apurar negativa de abertura de conta poupança na Agência Gramacho da Caixa Econômica Federal – CEF – Critérios e tempo de 
espera para atendimento - Agência CEF Gramacho -Ofício 2ª PJ/1701/2013 – Representação PJ/1058/13 – MPRJ 2013.01043755”. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 12015| 

PORTARIA Nº 30, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001156/2013-67 
 

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

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes ao Procedimento Preparatório nº 

1.30.017.001156/2013-67, tendo em vista a notícia sobre irregularidade na prestação de serviço dos Correios (EBCT) - não entrega de correspondência 
em área rural, DETERMINA: 

1 – Converta-se o P.P. referenciado em Inquérito Civil Público, mantendo-se a ementa do presente procedimento, a saber: 
“CONSUMIDOR - Correios - Entregas em alegada "Área Rural'"- Serviço supostamente prestado anteriormente - Duque de Caxias - Vedação de 
Retrocesso - Notícia de irregularidade na prestação de serviço dos Correios - EBCT - não entrega de correspondência em área rural - Representação de 
Luiz Paulino Monteiro - Duque de Caxias.”; 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 3ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil Público, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 12011| 

PORTARIA Nº 31, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.30.017.001152/2013-89 
 

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

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes ao Procedimento Preparatório nº 

1.30.017.001152/2013-89, tendo em vista a notícia sobre irregularidades na antiga rodovia Rio-São Paulo no trecho de Nova Iguaçu, DETERMINA: 
1 – Converta-se o P.P. referenciado em Inquérito Civil, mantendo-se a ementa do presente procedimento, a saber: “PATRIMÔNIO 

PÚBLICO - CONDIÇÕES IRREGULARES DA RODOVIA FEDERAL NOTICIADA - ANTIGA: RIO-SÃO PAULO - TRECHO: NOVA IGUAÇU 
- ATUAÇÃO DO DNIT - DENÚNCIA DE ANDRÉ LUIS DE ABREU EM RELAÇÃO À ANTIGA RODOVIA RIO-SÃO PAULO.”; 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. Promover a divulgação no mural local. Comunique-se à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão a instauração deste Inquérito Civil Público, no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

 
MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 40283| 

PORTARIA Nº 263, DE 11 DE JUNHO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº75/93; 
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; 
Converte o Procedimento Administrativo autuado sob o nº 1.30.0001.006472/2013-02 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): suposto dano estrutural no edifício ocupado pelo Hospital 

Federal dos Servidores do Estado (HFSE). 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):Concessionária Porto Novo. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE). 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do 

que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
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Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

VINÍCIUS PANETTO DO NASCIMENTO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 40340| 
PORTARIA Nº 264, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
(Converte o Procedimento Preparatório PR-RJ nº 1.30.001.006362/2013-32 em 
Inquérito Civil) 
 

O Ministério Público Federal é Instituição destinada à “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis”, tendo, entre suas funções constitucionais, as de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia” e de “promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (Constituição da 
República, artigos 127 e 129, incisos II e III). 

Compete ainda ao Ministério Público Federal, considerados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade, zelar pelo efetivo respeito, pelos Poderes da União e pelos serviços de relevância pública, aos princípios constitucionais relativos à 
finanças públicas e à seguridade social, bem como defender o patrimônio público e social e os direitos e interesses coletivos (Lei Complementar nº 
75/93, artigo 5º, incisos I, alínea h, II, alíneas b e d, III, alínea b e e, e V). 

Os Ofícios da Área da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Rio de Janeiro têm suas atribuições fixadas pela Portaria 
PR-RJ nº 843/2008 (na redação dada pela Portaria nº 182/2011), segundo a qual cabe aos Ofícios do Patrimônio Público e Social atuar: “a) por matéria, 
na tutela coletiva judicial e extrajudicial da probidade administrativa, do patrimônio público e social, quando não esteja sob atribuição dos demais 
Ofícios; b) por matéria, na tutela coletiva judicial e extrajudicial dos interesses coletivos lato sensu e dos direitos do cidadão, quando relacionada à 
previdência social ou quando relacionada a ações ou omissões de órgãos ou agentes do Ministério da Previdência Social e das entidades da 
Administração indireta a este vinculadas (Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social-
DATAPREV); c) por órgão, na tutela coletiva judicial e extrajudicial relacionada a fraudes ou outras irregularidades que comprometam a lisura de 
concurso público que não seja promovido por órgãos das unidades hospitalares e de saúde federais e da Administração direta ou indireta dos 
Ministérios do Meio Ambiente, da Cultura, da Saúde e da Educação; d) como custos legis, em todos os processos judiciais em que a lei preveja a 
participação obrigatória do Ministério Público Federal nesta qualidade, preferencialmente nos que tenham objeto relacionado à sua atribuição por 
matéria e por órgão, observada a eqüitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os Procuradores da Área". 

O Conselho Superior do Ministério Público Federal editou em 06 de abril de 2010 a Resolução nº 106, unificando, no âmbito do 
MPF, as normas disciplinadoras do Inquérito Civil antes divididas entre a Resolução nº 87/2006, do próprio CSMPF, e a Resolução nº 23/2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público. 

A nova Resolução altera a redação do artigo 4º da Resolução CSMPF nº 87/2006, determinando que, caso não haja nos autos do 
procedimento elementos que permitam a adoção imediata de qualquer das medidas previstas no caput do mesmo artigo, o Procurador oficiante poderá, 
no prazo máximo de 180 dias, realizar diligências. Findo o prazo, impõe-se o ajuizamento de ação civil, o arquivamento do procedimento ou a 
conversão do mesmo em inquérito civil. 

Constata-se que o Procedimento Preparatório em epígrafe foi instaurado nesta Unidade há mais de 180 dias a partir de 
Representação que noticiou a esta Procuradoria da República possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura de Aeronáutica do Galeão. 

 Impõe-se, desta forma, a regularização formal do procedimento, para atendimento às determinações da Resolução CSMPF nº 
106/2010.  

Diante disso, determino a CONVERSÃO do Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, mantendo-se sua atual 
Ementa:: 

"Tutela Coletiva. Patrimônio Público. Conjunto habitacional situado no bairro do Galeão. Associação de Moradores do Galeão 
(AMOG). Possíveis irregularidades praticadas pela PREFAER.” 

Autue-se e publique-se esta Portaria de conversão. 
Comunique-se à Colenda 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a conversão do Procedimento 

Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil, em obediência à Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 40290| 
DESPACHO DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000606/2014-54 
 

Vistos etc... 
Na forma do art. 4º, § 1º da Resolução CSMPF nº 87/06, prorrogo o prazo de conclusão do presente procedimento por mais 90 dias. 
Após, mantenha-se o acautelamento do sistema ÚNICO. 
Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - -40166| 

DESPACHO DE 4 DE JUNHO DE 2014 
 

Notícia de Fato nº 1.30.001.001917/2014-31 
 

Trata-se de representação anônima noticiando possível irregularidade no pagamento de diárias cruzadas para servidores da Polícia 
Federal lotados no Rio de Janeiro e em outros Estados.  

Para apuração dos fatos noticiados determino a realização de providências preliminares antes da instauração de Inquérito Civil 
Público.  

Para formalização da atuação do Ministério Público Federal determino a instauração de Procedimento Administrativo de controle 
externo, com a seguinte ementa: “Possível Pagamento de Diárias Cruzadas para servidores da Polícia Federal lotados em diferentes Estados”, vinculado 
à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  

Determino que seja oficiado ao Superintendente Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para que forneça as seguintes 
informações:  

1) a relação de servidores lotados no Rio de Janeiro que receberam/receberão diárias para trabalhar em outras unidades fora do 
Estado do Rio de Janeiro, no período de 1º de maio de 2014 a 31 de julho de 2014, indicando os locais em que tais servidores exercerão suas 
atividades; 

2) a relação de servidores lotados fora do Rio de Janeiro que receberam/receberão diárias para trabalhar em unidades no Rio de 
Janeiro, no período de 1º de maio de 2014 a 31 de julho de 2014, indicando os órgãos de origem dos referidos servidores. 

Publique-se. 
 

SÉRGIO LUIZ PINEL DIAS 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1012| 
PORTARIA Nº 4, DE 10 DE JUNHO 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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.28.400.000069/2013-17, que apura supostas 

irregularidades e violações aos diretos dos consumidores que frequentam a agência da Caixa Econômica Federal no município de Assu/RN. 
Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.400.000069/2013-17em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 

expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à5ª CCR, 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. 

 
VICTOR ALBUQUERQUE DE QUEIROGA 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 14452| 
PORTARIA Nº 14, DE 4 DE JUNHO 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: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento administrativo se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando a necessidade de realização de novas diligências; 
Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o n. 1.28.000.001717/2013-65, em Inquérito Civil Público de igual numeração, 

tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP n. 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:  
Visa apurar possíveis irregularidades na execução do Contrato de Repasse nº 334832-13/2010, firmado entre o Município de Pedra 

Grande/RN e a Caixa Econômica Federal/Ministério do Esporte, tendo por objeto “a ampliação e reforma de quadra de esportes no Município de Pedra 
Grande/RN.  

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: Marcos Luiz Pereira. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Promotoria de Justiça da Comarca de São Bento do Norte/RN. 
Determina, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

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

CLARISIER AZEVEDO CAVALCANTE DE MORAIS 
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##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1011| 

PORTARIA Nº 21, DE 15 DE MAIO 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, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Administrativo nº 1.28.000.000797/2013-31 , que apura irregularidades 

ocorridas no âmbito da escola municipal professor Freitas, situada no município de Galinhos/RN (a escola não possui conselho escolar, conselho da 
merenda, conselho do fundeb, etc.).  

Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000797/2013-31 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial 
acerca dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

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

 
EMANUEL DE MELO FERREIRA 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 2467| 
PORTARIA Nº 27, DE 19 DE MAIO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório 1.28.100.000201.2013-75, que visa apurar supostas 

irregularidades na aplicação da segunda prova do Exame de Qualificação 2013.2 do PROFMAT, vinculado à Sociedade Brasileira de Matemática. 
Converta-se o Procedimento Administrativo nº 1.28.100.000201.2013-75 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial 
acerca dos fatos, autuando-o e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

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

 
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 2480| 

PORTARIA Nº 35, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório 1.28.100.000197.2013-45, que visa o acompanhamento do 

tratamento dispensado aos portadores de epidermólise bolhosa nos Municípios da área de atuação da PRM/Mossoró. 
Converta-se o Procedimento Administrativo nº 1.28.100.000197.2013-45 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial 
acerca dos fatos, autuando-o e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

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

 
EMANUEL DE MELO FERREIRA 

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: | EXTRA-RN - 2472| 

PORTARIA Nº 36, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000213/2013-08, que apura paralisação das 

obras e possível desvio de recursos públicos federais destinados à implantação de saneamento básico no loteamento Cidade Nova (Nova Betânia) e 
Abolição III, no Município de Mossoró/RN. 

Converta-se Procedimento Preparatório nº 1.28.100.000213/2013-08 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 
expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-o e procedendo ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 
República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara – Patrimônio Público e Social, 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. 

 
EMANUEL DE MELO FERREIRA 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - 1830| 

RECOMENDAÇÃO Nº 71, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

Procedimento Preparatório nº 1.28.200.000035/2014-60 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscritor, no exercício de suas funções 
institucionais previstas na Constituição Federal e na legislação vigente, evocando especificamente o disposto nos artigos 127, caput e 129, III, da Carta 
da República, bem como o que preceitua os artigos 5.º, II, “d”, III, “d”, e artigo 6.º, VII, “b”, XIV, “g” e XX da Lei Complementar 75/1993, vem expor 
e recomendar o que abaixo segue: 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal, por determinação constitucional, zelar pelo efetivo respeito dos 
poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República, promovendo as medidas necessárias à sua 
garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, bem como “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao 
respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis” (art. 129, inciso 
III, da Constituição Federal e art. 6º, incisos VII, alínea “b”, primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL zelar pela observância dos princípios constitucionais 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade;  

CONSIDERANDO que nos termos do art. 5º, XXXIII, da Carta Magna, todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527/2011 ao regulamentar o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, estabeleceu em seu 
art. 8º ser dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 
suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, 

CONSIDERANDO que, segundo a dicção do art. 6º, I, da Lei acima mencionada, cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação;  

CONSIDERANDO que se extrai dos dispositivos acima citados que os atos do Poder Público devem ter o mais alto grau de 
publicidade, permitindo que sejam acompanhados por qualquer indivíduo, pelo que o sigilo figura como exceção; inclusive em razão de disposição 
expressa prevista no art. 3º, I, da Lei de Acesso à Informação acima mencionada; 

CONSIDERANDO, portanto, que o princípio da publicidade deve ser compreendido como pilar indispensável para o controle dos 
atos públicos por parte dos administrados e cidadãos em geral.  

Resolve expedir RECOMENDAÇÃO ao MUNICÍPIO DE FLORÂNIA a fim de que dê plena publicidade aos critérios utilizados 
no sorteio de casas construídas no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, como também aos resultados dos respectivos sorteios, informando aos 
administrados acerca dos requisitos para participar do citado programa federal, utilizando-se de meios de difusão variados e que garantam o acesso 
amplo à população, que podem contemplar, exemplificativamente, cartazes, inserção em rádios, divulgação nos sítios oficiais da edilidade e em sítios 
de notícias da região e audiências públicas.  

O MPF, nos termos do inciso XX do artigo 6º da Lei Complementar 75/1993, fixa o prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados do 
recebimento, para que sejam prestadas informações sobre as medidas adotadas em razão da presente recomendação. 

A presente RECOMENDAÇÃO constitui o RECOMENDADO em mora a partir do término do prazo para a adoção de 
providências, considerando-o como pessoalmente ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos 
futuros imputáveis a sua omissão. 

 
BRUNO JORGE RIJO LAMENHA LINS 

 
 

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 RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 2903| 

PORTARIA Nº 14, DE 10 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no município de Uruguaiana/RS, pelo Procurador da República signatário, nos autos do 
Procedimento Preparatório nº 1.29.011.000250/2013-70: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, no exercício desse mister, cumpre ao Parquet promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a 
proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais o meio ambiente, bem como zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos direitos e princípios constitucionalmente assegurados, consoante dicção do artigo 129, incisos II e III, da 
Constituição Federal, e do artigo 5º, incisos III e V, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93;  

CONSIDERANDO que aportou a esta Sede Ministerial os autos do Inquérito Civil nº 00711.00055/2011, em trâmite perante a 
Promotoria de Justiça de Alegrete/RS, para a adoção das medidas pertinentes no âmbito deste Parquet federal, haja vista figurar como investigado o 
Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete/RS e ter como objeto a apuração de degradação ambiental causada pela construção de segmento de 
estrada vicinal sem pavimentação e exploração de jazidas minerais com a licença de operação vencida; 

CONSIDERANDO que a Instituição de Ensino suso mencionada firmou, em agosto/2013, Termo de Ajustamento de Conduta – 
TAC com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assumindo, em síntese, reparar o dano ambiental, procedendo ao enleivamento dos 
locais explorados e ao plantio de 100 (cem) mudas de árvores nativas na área minerada e em seu entorno, com projeto aprovado pelo Departamento de 
Florestas e Áreas Protegidas – DEFAP, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente; 

CONSIDERANDO que, conforme noticiado pelo Ministério Público Estadual, o Instituto Federal Farroupilha cumpriu 
parcialmente as cláusulas constantes no TAC, motivo pelo qual os autos foram remetidos a esta Procuradoria da República, visando à adoção de 
eventual medida judicial; 

CONSIDERANDO que, instada a se manifestar, o DEPAF consignou que o Instituto Federal Farroupilha protocolou o Projeto de 
Recuperação de Área Degradada – PRAD em 11/11/2013, sendo aprovado em 13/11/2013, com prazo previsto de 1 (um) ano para o plantio de 100 
(cem) mudas, a contar da data da aprovação; 

 CONSIDERANDO que o Educandário deverá apresentar um relatório técnico por ano até a conclusão do projeto, quando, ao final 
de 04 (quatro) anos, uma vez confirmada a conclusão do mesmo, a DEPAF/SEMA emitirá a Declaração de Conclusão do Projeto; 

CONSIDERANDO que se aproxima o vencimento do prazo para tramitação deste expediente, na forma do artigo 4º, parágrafo 4º, 
da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP nº 87/2010, havendo, contudo, diligências ainda pendentes; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório – PP em Inquérito Civil – IC, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal – 4ª CCR/MPF, com o seguinte objeto: “acompanhar o cumprimento da condicionante nº 02 (dois), da cláusula 
segunda, do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete/RS e o Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul, haja vista a abertura de segmento de estrada vicinal sem pavimentação e exploração de jazidas minerais com licença de operação 
vencida”. 

Para tanto, deverão ser feitas a autuação, o registro e a publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, 
nos termos da Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/10 e da Resolução do Conselho Nacional do Ministério 
Público – CNMP nº 23/07. 

Por oportuno, oficie-se à Direção Geral do Instituto Federal Farroupilha – Campus Alegrete/RS, solicitando-se lhe que informe a 
este Ministério Público Federal se está cumprindo o cronograma constante no Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD encaminhado pela 
Instituição de Ensino ao Departamento de Florestas e Áreas Protegidas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em cumprimento à cláusula segunda 
do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para reposição florestal compensatória como 
medida mitigatória ao passivo ambiental constatado nos autos do Inquérito Civil nº 00711.00015/2012. 

 
PEDRO MARTINS COSTA JAPPUR 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 5657| 
PORTARIA Nº 97, DE 20 DE MAIO DE 2014 

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

CONSIDERANDO  
as irregularidades apuradas pela Controladoria Geral da União, na 32ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 

Públicos, constantes do Relatório de Fiscalização n.º 01653, no repasse de verbas federais no município de Erval Seco/RS; 
que a Lei n.º 8.429/92 disciplina as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, bem como nos casos de promoção de dano ao erário e de 
ferimento aos princípios da administração pública; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da 

União, no Município de Erval Seco/RS, com relação ao Ministério da Educação.  
 

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 imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente IC; 
c) providencie-se as publicações de praxe. 
d) expeça-se ofício ao Ministério respectivo, questionando acerca das medidas adotadas a partir do conhecimento das 

irregularidades apuradas pela CGU no Relatório de Fiscalização n.º 01653.  
 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 
 Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 5653| 
PORTARIA N° 98, DE 20 DE MAIO DE 2014 

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

CONSIDERANDO  
as irregularidades apuradas pela Controladoria Geral da União, na 32ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 

Públicos, constantes do Relatório de Fiscalização n.º 01653, no repasse de verbas federais no município de Erval Seco/RS; 
que a Lei n.º 8.429/92 disciplina as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, bem como nos casos de promoção de dano ao erário e de 
ferimento aos princípios da administração pública; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da 

União, no Município de Erval Seco/RS, com relação ao Ministério da Saúde (com exceção dos itens 5.3.1 e 5.3.8, que são objeto de procedimento 
autônomo, qual seja, o IC n.º 1.29.004.000529/2011-81, e o item 5.2.3, que foi objeto do IC n.º 1.29.004.000531/2011-50).  

De imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente IC; 
c) providencie-se as publicações de praxe. 
d) expeça-se ofício ao Ministério respectivo, questionando acerca das medidas adotadas a partir do conhecimento das 

irregularidades apuradas pela CGU no Relatório de Fiscalização n.º 01653.  
 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 
 Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 5654| 
PORTARIA N° 99, DE 20 DE MAIO DE 2014 

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

CONSIDERANDO  
as irregularidades apuradas pela Controladoria Geral da União, na 32ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 

Públicos, constantes do Relatório de Fiscalização n.º 01653, no repasse de verbas federais no município de Erval Seco/RS; 
que a Lei n.º 8.429/92 disciplina as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, bem como nos casos de promoção de dano ao erário e de 
ferimento aos princípios da administração pública; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da 

União, no Município de Erval Seco/RS, com relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
De imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente IC; 
c) providencie-se as publicações de praxe. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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d) expeça-se ofício ao Ministério respectivo, questionando acerca das medidas adotadas a partir do conhecimento das 
irregularidades apuradas pela CGU no Relatório de Fiscalização n.º 01653.  

 
BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 

 Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 5652| 

PORTARIA N° 100, DE 20 DE MAIO DE 2014 
 

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

as irregularidades apuradas pela Controladoria Geral da União, na 32ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 
Públicos, constantes do Relatório de Fiscalização n.º 01653, no repasse de verbas federais no município de Erval Seco/RS; 

que a Lei n.º 8.429/92 disciplina as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, bem como nos casos de promoção de dano ao erário e de 
ferimento aos princípios da administração pública; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF); 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da 

União, no Município de Erval Seco/RS, com relação ao Ministério das Cidades.  
De imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente IC; 
c) providencie-se as publicações de praxe; 
d) oficie-se ao município em tela, questionando acerca das medidas adotadas visando a sanar a irregularidade apontada pela CGU 

no item 9.1.1 do Relatório de Fiscalização n.º 01653, enviando documentação comprobatória das providências adotadas.  
e) expeça-se ofício ao Ministério respectivo, questionando acerca das medidas adotadas a partir do conhecimento das 

irregularidades apuradas pela CGU no Relatório de Fiscalização n.º 01653.  
 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 
 Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 5648| 
PORTARIA N° 101, DE 20 DE MAIO DE 2014 

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

CONSIDERANDO  
as irregularidades apuradas pela Controladoria Geral da União, na 32ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 

Públicos, constantes do Relatório de Fiscalização n.º 01653, no repasse de verbas federais no município de Erval Seco/RS; 
que a Lei n.º 8.429/92 disciplina as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, bem como nos casos de promoção de dano ao erário e de 
ferimento aos princípios da administração pública; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF); 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da 

União, no Município de Erval Seco/RS, com relação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.  
De imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente IC; 
c) providencie-se as publicações de praxe; 
d) oficie-se ao município em tela, questionando acerca das medidas adotadas visando a sanar as irregularidades apontadas pela 

CGU nos itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 do Relatório de Fiscalização n.º 01653, enviando documentação comprobatória das providências adotadas;  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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e) expeça-se ofício ao Ministério respectivo, questionando acerca das medidas adotadas a partir do conhecimento das 
irregularidades apuradas pela CGU no Relatório de Fiscalização n.º 01653.  

 
BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 

 Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 5651| 

PORTARIA N° 102, DE 20 DE MAIO DE 2014 
 

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

as irregularidades apuradas pela Controladoria Geral da União, na 32ª Etapa do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 
Públicos, constantes do Relatório de Fiscalização n.º 01653, no repasse de verbas federais no município de Erval Seco/RS; 

que a Lei n.º 8.429/92 disciplina as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, bem como nos casos de promoção de dano ao erário e de 
ferimento aos princípios da administração pública; 

que compete ao Ministério Público a defesa do patrimônio público e do consumidor (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, inc. VII, 
“c”; e art. 129, inc. III, da Constituição da República); 

que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito 
civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos de sua 
competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, da União, dos Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar buscas e 
apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de sua 
atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n° 75/93, arts. 7º, I e 8°, II e VII e art. 9° 
da Resolução n° 87 do CSMPF); 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL (IC) com o fim de apurar possíveis irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da 

União, no Município de Erval Seco/RS, com relação ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  
De imediato, DETERMINO: 
a) autue-se a presente Portaria; 
 b) comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração do presente IC; 
c) providencie-se as publicações de praxe; 
d) expeça-se ofício ao Ministério respectivo, questionando acerca das medidas adotadas a partir do conhecimento das 

irregularidades apuradas pela CGU no Relatório de Fiscalização n.º 01653.  
 

BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 
 Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - 17990| 
PORTARIA Nº 156, DE 10 DE JUNHO DE 2014 

 
INSTAURAÇÃO – INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.29.000.002685/2013-
88 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
considerando: 

Que foi instaurado procedimento preparatório nesta Pro-curadoria da Re-pública para averiguar a regularidade da tramitação de 
processos de tom-bamento no IPHAN, mais precisamente em sua superintendência no Rio Grande do Sul;  

Que, no curso do expediente, foi confirmada a informação no sentido da existência de diversos processos sem destinação final no 
IPHAN, relacio-nados ao Rio Grande do Sul, inclusive, ao que consta, ainda acumulados no Departamento do Patrimônio Material e Fiscalização da 
autarquia, em Brasília;  

Que não se encerrou a instrução da questão versada, tendo trans-corrido o prazo de tramitação do procedimento administrativo 
(prepara-tório), do que resulta a necessidade de sua conversão em inquérito civil público, à luz das Resoluções nº 87/2010 do CSMPF e nº 23/2007 do 
CNMP; 

Que são funções institucionais do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos inte-resses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88), incumbindo-lhe a tu-tela do patrimônio histórico-cultural brasileiro (art. 5º, II, d, 
e III, c, da LC 75/93); 

Que compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos ci-vis públicos para o exercício de suas funções 
institucionais, notadamente para a proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro (art. 129, III, da CF/88 e arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da LC 75/93); e 

que a questão em tela insere-se nas atribuições do Mi-nistério Público Fe-deral, porquanto se cuida de atividades desenvolvidas por 
autarquia fe-deral (art. 109, I, da CF/88);  

Determina: 
a) a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto apurar a regularidade da tramitação de processos 

correspondentes à proteção do patrimônio histórico-cultural brasileiro no IPHAN, relacionados ao Rio Grande do Sul, inclusive para subsidiar a 
atuação do GT Patrimônio Cul-tural; 

b) a autuação, o registro e a adoção das medidas de publicidade e co-municação de praxe desta Portaria de Instauração, consoante 
estabeleci-do nas Resoluções nº 87/2010 do CSMPF e nº 23/2007 do CNMP;  

 
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) a reiteração do ofício expedido ao DEPAM/IPHAN, que consta como pendente de resposta. 
 

FÁBIO MAGRINELLI COIMBRA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 568| 

PORTARIA Nº 28, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos 
encaminhados pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia -FETAGRO, por meio do ofício 007/Presidência/FETAGRO/2004. 

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, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com vistas a acompanhar e fiscalizar a legalização das agroindústrias familiares na áreas de 

atribuição de Vilhena. 
DESIGNAR a servidora Priscila Andrade Santos, Técnica Administrativa, matrícula 24755, para funcionar como secretária 

encarregada de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
1. Junte-se a presente portaria aos autos, promovendo as devidas alterações no Sistema Único; 
2. Comunique-se à 3º Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente Inquérito Civil. 
3. Encaminhe-se cópia do Ofício 007/Presidência/FETAGRO/2004 à PRM-Ji-Paraná e PRRO para as providências que entenderem 

cabíveis; 
4. Oficie-se a FETAGRO para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: a) informe se já existe algum processo junto ao Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a regularização das agroindústrias produtoras de polpa de frutas, na região de Vilhena/RO; b) 
encaminhe a listagem de agroindústrias produtoras de polpa de fruta, na região de Vilhena/RO; 

5. Oficie-se à Coordenação-Geral de Vinhos e Bebidas do MAPA para que esclareça o procedimento para a realização de registros 
de estabelecimentos e produtos junto a este Ministério, especificamente quanto à produção de polpas de fruta no Estado de Rondônia. 

 
DANIEL AZEVEDO LÔBO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 577| 

PORTARIA Nº 29, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos 
encaminhados pelo Sr. Aparecido Caputi; 

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, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, com vistas a averiguar a suposta irregularidade de distristibuição de terra pelo Programa Terra 

Legal, que estaria indevidamente beneficiando o grupo Mazuti. 
DESIGNAR a servidora Priscila Andrade Santos, Técnica Administrativa, matrícula 24755, para funcionar como secretária 

encarregada de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
1. Junte-se a presente portaria aos autos, promovendo as devidas alterações no Sistema Único; 
2. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente Inquérito Civil;; 
3. Oficie-se à Superintendência do INCRA em Rondônia, para que, no prazo de 10 (dez) dias: a) se manifeste a respeito do teor do 

Requerimento formulado por Aparecido Caputi (encaminhar cópia); b) informe como tem ocorrido a regularização de terras, no Município de 
Pimenteiras/RO e em outros municípios da região do Cone Sul do Estado, no âmbito do Programa Terra Legal; c) informe se as pessoas que 
supostamente integrariam o Grupo Mazuti, conforme apontado no supracitado Requerimento, atendem aos pressupostos legais do Programa, 
encaminhando os documentos comprobatórios dos requisitos de que trata os incisos III e IV do 5º da Lei nº 11.952/09. 

 
DANIEL AZEVEDO LÔBO 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - 579| 

PORTARIA Nº 31, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos constantes 
da Notícia de Fato 1.31.003.000021/2014-87, instaurada a partir de denúncia. 

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

CONSIDERANDO, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

RESOLVE: 
INSTAURAR Procedimento Preparatório que tem como objeto apurar possível desvio ético na conduta da sra. Daini Ludmila 

Bartho docente da UNIR, cujo suposto descumprimento às suas obrigações acadêmicas teria acarretado prejuízo às atividades de ensino do curso de 
jornalismo daquela instituição. 

 DESIGNAR servidora Priscila Andrade Santos, Técnica Administrativa, matrícula 24755, para funcionar como secretária 
encarregada de acompanhar o trâmite do presente procedimento, a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como providências preliminares, as diligências a seguir relacionadas: 
1. Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, remetendo-lhe, em dez dias, cópia da presente e solicitando a 

publicação desta portaria, na forma do artigo 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF n. 87, de 03/08/06; 
2. Após, voltem-me conclusos. 
 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 576| 
PORTARIA Nº 32, DE 9 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos oriundos da 
NF n. 1.31.001.000018/2014-63; 

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, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que, no ano de 2002, o Módulo Alvorada na Escola Estadual Zilda Frota Uchoa foi construído com verbas 
daUnião, por meio do Projeto Alvorada do Governo Federal e que o Módulo se encontra desativado há sete anos, causando, assim, deficiência no 
funcionamento do Laboratório de Informática e Biologia, em prejuízo às atividades acadêmicas dos alunos; 

RESOLVE: 
CONVERTER a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, com vistas a investigar possíveis irregularidades na aplicação 

de recursos públicos federais em razão das falhas estruturais que impediram o seu uso.  
DESIGNAR a servidora Priscila Andrade Santos, Técnica Administrativa, matrícula 24755, para funcionar como secretária 

encarregada de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
1. Junte-se a presente portaria aos autos, promovendo as devidas alterações no Sistema Único; 
2. Comunique-se à PFDC acerca da instauração do presente Inquérito Civil; 
 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17675| 

PORTARIA Nº 215, DE 3 DE JUNHO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
no uso das suas atribuições legais e considerando a Ata de reunião do Colégio dos Procuradores da República lotados na Procuradoria da República em 
Santa Catarina – Capital, de 22/05/2014; e a necessidade de rápida distribuição dos feitos criminais, mandados de segurança e habeas corpus, a ser feita 
de modo automático, sem que se dependa de tardia portaria para o caso concreto, resolve: 

Art. 1º. Designar os Procuradores da República ANALUCIA DE ANDRADE HARTMANN, ANDRE STEFANI BERTUOL, 
CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA, DANIELE CARDOSO ESCOBAR, EDUARDO BARRAGAN SEROA DA MOTTA, EDUARDO DE 
OLIVEIRA RODRIGUES, JOÃO MARQUES BRANDÃO NETO, MARCO AURÉLIO DUTRA AYDOS, MAURICIO PESSUTTO, ROGER 
FABRE e WALMOR ALVES MOREIRA para, sem prejuízo de suas atribuições originárias, atuarem perante as Turmas Recursais de Santa Catarina, 
nos feitos criminais, mandados de segurança e habeas corpus. 

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
 

ROGER FABRE 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 766| 

PORTARIA Nº 5, DE 6 DE JUNHO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso III, da 
Constituição da República e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93, nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, e, ainda, 

 
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 é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar 
75/93; 

Considerando que está vencido o prazo de tramitação da Notícia de Fato nº 1.33.006.000038/2014-30, restando como providência 
adequada a conversão em inquérito civil, nos termos do art. 1º, VI, §§1º a 4º da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

Considerando que há a necessidade de realização de diligências adicionais; 
Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar se a empresa concessionária – América Latina Logística (ALL) – 

vem cumprindo obrigações previstas no contrato de concessão relativas à vedação e conservação da faixa ocupada pelas linhas férreas, notadamente no 
que se refere à limpeza da vegetação no respectivo entorno; 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino as seguintes 
providências: 

a) AUTUE-SE esta portaria e os documentos que a acompanham, e REGISTRE-SE o inquérito civil com a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL – INQUÉRITO CIVIL – Apurar cumprimento das obrigações da América Latina Logística (ALL) referentes à 
conservação e limpeza no entorno da linha férrea; 

b) COMUNIQUE-SE à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal desta instauração, acompanhada de 
solicitação para publicação desta portaria no Diário Oficial na forma dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

c) a partir da resposta enviada pela ALL às fls. 27-28, OFICIE-SE novamente à empresa para solicitar cópia dos documentos que 
comprovem a existência e efetiva execução do “cronograma previamente estipulado” relativo à capina nas áreas próximas à linha férrea. 

 
NAZARENO JORGEALÉM WOLFF 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 879| 

PORTARIA Nº 5, DE 6 DE JUNHO DE 2014 
 

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

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação supra; 

CONSIDERANDO os termos do Ofício/INCRA/SR(10) G/Nº 612/2014 da Superintendência Regional do INCRA de Santa 
Catarina, noticiando a intenção de firmar Termo de Ajustamento de Conduta, visando a retirada de pinus localizado no Assentamento Miguel Fortes da 
Silvam, localizado no município de Taió/SC; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com base no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, com o objetivo de acompanhar o Termo de Ajustamento de Conduta a ser firmado pelo INCRA e a Cooperativa Central de 
Reforma Agrária em Santa Catarina, determinando, como diligências iniciais: 

1.Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
2.Junte-se ao presente IC a consulta realizada no Sistema ÚNICO, precisamente dos autos do Inquérito Civil nº 

1.33.012.000274/2010-43, instaurado no âmbito da Procuradoria da República no Município de São Miguel do Oeste/SC, cujo objeto é muito 
semelhante ao perquirido neste procedimento, inclusive com a elaboração de minuta de TAC, que servirá de modelo ao caso em tela; 

  
3.Oficie-se à Superintendência Regional do INCRA de Santa Catarina, encaminhando em anexo a proposta de minuta ministerial 

em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta a ser firmado pelo INCRA e a Cooperativa Central de Reforma Agrária em Santa Catarina, para 
análise, observando-se, ainda, a necessidade da Superintendência providenciar à apreciação da Advocacia-Geral da União; 

4.Após, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
  
 

ANDREI MATTIUZI BALVEDI 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 3547| 

PORTARIA Nº 48, DE 5 DE JUNHO DE 2014 
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que subscreve, considerando que, no curso da Notícia de Fato nº 
1.33.005.000332/2013-71, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, resolve instaurar Inquérito Civil, 
indicando, em cumprimento do art. 4º da referida resolução: 

a) Fundamento legal: art. 129 c/c art. 109 da Constituição Federal, art. 7º, I e art. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º e 
parágrafos da Lei nº 7.347/85; 

b) Descrição do fato: Suposta manejo irregular de material oriundo do Sambaqui II, em Joinville-SC; 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: sob apuração; 
d) Nome e qualificação do autor da representação: sigiloso; 
Ficam determinadas, por ora, as seguintes diligências: 
1) Comunicação à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e encaminhamento da presente portaria para publicação; 
Após, conclusos. 
 

FLÁVIO PAVLOV DA SILVEIRA 
Procurador da República 

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

 



DMPF-e Nº 108/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 11 de junho de 2014 Publicação: quinta-feira, 12 de junho de 2014 47 
 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4340| 

PORTARIA Nº 101, DE 10 DE JUNHO DE 2014  
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, alíneas a, c e d, e no art. 7º,I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL n° 1.33.001.000292/2014-88, a partir do documento PRM-BNU-SC-00004205/2014, para 

promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguinte diligências iniciais: 
1. Oficie-se à SMS/BLUMENAU requisitando que se manifeste a respeito das informações relatadas na certidão fl.4; 
2. Deferindo de ofício, dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do nos termos do artigo 69-A, inciso II, da Lei 

n° 9.784/99, incluído pela Lei n° 12.008/2009, inclusive anotando tal caráter no sistema Único e na capa. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

Procuradoria da República neste Estado, encaminhe-se para publicação no órgão oficial e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
RICARDO KLING DONINI 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17684| 
PORTARIA Nº 158, DE 9 DE JUNHO 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: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas peças de informação autuadas sob a numeração PR-SC-00015643/2014, referentes à 

edificação erigida na Rodovia Jornalista Manoel de Menezes, nº 2283, localidade da Barra da Lagoa da Conceição, nesta capital; 
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL, a partir da documentação acima referida, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO. 

EDIFICAÇÃO IRREGULAR. RODOVIA JORNALISTA MANOEL DE MENEZES 2283. BARRA DA LAGOA. FLORIANÓPOLIS. 
Retornem os autos ao gabinete, para análise e despacho. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, 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. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17681| 
PORTARIA Nº 159, DE 9 DE JUNHO 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: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na notícia de fato nº 1.33.000.001596/2014-72, versando sobre pretensão de implantação 

de empreendimento imobiliário na Praia de Palmas, município de Governador Celso Ramos, com indícios de ocupação indevida de área de preservação 
permanente; 

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL de mesma numeração, a partir da peça de informação acima referida, para promover ampla 
apuração dos fatos noticiados. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. WERT 

PRAIA DE PALMAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. RUA DAS GAROUPAS. PRAIA DE PALMAS. MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR CELSO RAMOS. SC.  

Determino, ainda, o retorno dos autos ao gabinete, para análise e despacho. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, 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. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17683| 

PORTARIA Nº 160, DE 9 DE JUNHO 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: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na notícia de fato nº 1.33.000.001589/2014-71, versando sobre construção irregular erigida 

às margens da Lagoa da Conceição (Rua João Henrique Gonçalves, ao lado do número 2251), área de preservação permanente/terras de marinha; 
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL, a partir da peça de Informação acima indicada, de mesma numeração, para promover ampla 

apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRAS DE MARINHA. MARGENS DA LAGOA 

DA CONCEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RUA JOÃO HENRIQUE GONÇALVES. FLORIANÓPOLIS.  
Determino, ainda, o retorno dos autos ao gabinete, para análise e despacho. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, 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. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17688| 
PORTARIA Nº 163, DE 10 DE JUNHO 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: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes na Noticia de Fato n. 133.000.001478/2014-64, versando sobre mensagem de e-mail, 

datada de 29/04/2014, onde Mauro Figueredo, Presidente da Aprender, comunica da abertura de prazo para a solicitação de audiências públicas com o 
objetivo de discutir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo RIMA da Atividade de Produção de Escoamento de Petróleo e Gás Natural do 
Polo Pré-Sal da Bacia de Santos - Etapa 2; 

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL, a partir do referido documento, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA/RIMA. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS. ATIVIDADE DE 

PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE PETRÓLEO E GAS NATURAL DO POLO DO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS – ETAPA 2.SANTA 
CATARINA. 

Após autuação, retornem os autos ao Gabinete. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, 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. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2585| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 23 DE ABRIL DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.04.004.000271/2011-91 
 

 Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, proveniente de Peça de Informação instaurada 
originariamente pela Procuradoria Regional da República da 4ª Região (PRR4). 

 A instauração se deu com o intuito de apurar eventual irregularidade na ausência da prestação de contas pelo ex-prefeito municipal 
de Entre Rios/SC, Sr. Narcizo Biazi (gestões 2005-2008 e 2009-2012), referente ao Convênio nº 456/MDS/2006, no valor de R$ 61.800,00 (sessenta e 
um mil e oitocentos reais). O objeto do referido convênio foi a ampliação do Centro de Educação Infantil em 207 metros quadrados. 

 Inicialmente, cumpre salientar que o procedimento em epígrafe foi autuado a partir do OF. CIRC. Nº 007/2011 – 2ºCCR/GT – 
Corrupção, de outubro de 2011, o qual encaminhou dados da CGU acerca de convênios que foram objeto de Tomadas de Contas Especiais. Diante 
disso, analisou-se o Convênio SIAFI nº 579811, firmado entre o Município de Entre Rios/SC e o Fundo Nacional de Assistência Social. 

 Com efeito, em 16 de abril de 2013, o Procurador Regional da República da 4ª Região, Senhor Procurador Regional Luiz Felipe 
Hoffmann Sanzi, remeteu a Peça de Informação a esta Procuradoria pelo fato do Sr. Narcizo Biasi não ter sido reeleito como prefeito do Município de 
Entre Rios, não mais subsistindo o foro por prerrogativa de função junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

 Após recebida e autuada a referida Peça de Informação por esta Procuradoria, a primeira diligência consistiu em solicitar pesquisa 
junto ao site do TCU no sentido de verificar a existência de julgamento definitivo da tomada de contas especial instaurada em face do ex-prefeito. 

 Após análise ao site do TCU, constatou-se que o processo sob número 006.406/2011-4 fora decidido definitivamente no acórdão 
AC-5393-25/12-2. Na ocasião, o Sr. Narcizo Biasi foi condenado somente ao pagamento da multa pecuniária prevista no artigo 58, inciso I, da Lei nº 
8.443/1992, em virtude da apresentação de contas fora do prazo, absolvendo-o de eventuais crimes de improbidade. 
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 Ato contínuo, foi solicitado ao TCU, através do ofício nº 919/2013/PRM/CHAPECÓ/SC, cópia integral do processo. 
 Em resposta, a Secretaria de Controle Externo – SECEX-SC – encaminhou o processo supracitado por meio digital. 
 É o relatório. 
 A questão diz respeito sobre eventuais irregularidades na prestação de contas do ex-prefeito de Entre Rios, Sr. Narcizo Biasi, as 

quais configurariam, em tese, ato de improbidade. 
 No caso, as eventuais irregularidades foram apuradas pelo Tribunal de Contas da União, que decidiu pela inexistência de ato de 

improbidade, havendo apenas mera irregularidade na prestação de contas, aplicando-lhe a multa pecuniária prevista no artigo 58, inciso I, da Lei nº 
8.443/1992. 

 Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: 
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO.1. A configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 
n. 8.429/92 somente é possível se demonstrada prática dolosa de conduta que atente contra os princípios da Administração Pública.2. A ausência de 
prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta violação ao Princípio da Publicidade. Todavia, o simples atraso na entrega das contas, 
sem que exista dolo na espécie, não configura ato de improbidade.3. Hipótese em que não foi demonstrada a indispensável prática dolosa da conduta de 
atentado aos princípios da Administração Pública. Ausência de ato de improbidade administrativa. REsp 1.307.925-TO, Rel. Segunda Turma, DJe 
23/8/2012.AgRg no REsp 1.382.436-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20/8/2013. (grifei) 

 O Ministério Público Federal, em concordância com o entendimento do Tribunal de Contas da União, não vislumbra a existência 
de qualquer ato de improbidade, e sim, a ocorrência de mera irregularidade administrativa já devidamente apurada, fato esse que enseja o arquivamento 
do presente Inquérito Civil. 

 Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Preparatório, com a consequente intimação dos interessados para informar da 
possibilidade de manifestarem-se até a realização da sessão da Câmara, que irá deliberar sobre a homologação ou rejeição da referida promoção, e, 
comprovada a cientificação dos interessados, remessa imediata a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do 
artigo 9º, § 2º, da Lei n. 7.347/1985 e artigo 10, §§ 1º e 3º, da Resolução n. 23/2007 do CNMP e art. 17, § 3º da Resolução 87/2006 do CSMPF. 

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 2412| 

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CELEBRADO EM 07/03/2014 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.33.007.000260/2013-41 
 

REFERENTE: Apurar a situação de ligações clandestinas de energia elétrica – “gatos” – ocorrida na Rua da Plataforma, no 
Balneário do Camacho, município de Jaguaruna, em área de preservação permanente consistente em dunas e restinga”. PARTES: Ministério Público 
Federal, representado pelo Procurador da República, DANIEL RICKEN, o Município de Jaguaruna-SC, por meio do seu Prefeito LUIZ ARNALDO 
NAPOLI, o IMAJ – Instituto de Meio Ambiente de Jaguaruna-SC, representado pelos Senhores WILSON TEODORO e EDSON RODRIGUES, a 
CERGAL – COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO ANITA GARIBALDI, representada pelos Senhores GELSON JOSÉ BENTO e ITAMAR DE 
SOUZA, o Sr. DIONÍSIO LÚCIO, doravante denominado compromissário. OBJETO: possibilitar a ligação de novas unidades consumidoras para o 
fornecimento de energia elétrica, no município de Jaguaruna/SC, de forma excepcional, emergencial e precária, tendo em vista a vulnerabilidade social 
dos compromissários e o iminente risco de acidentes na rede instalada. ASSINATURA: 07/03/2014. 

 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17697| 

DESPACHO DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.33.000.001069/2012-04 
 

1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de avaliar as medidas 
necessárias para alcançar o objeto do presente feito, prorrogo o seuprazo por 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro 
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

2) à Secretaria da PRDC para comunicação da prorrogação de prazo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC,via 
sistema único, bem como para que proceda aos devidos controles nos sistemas informatizados deste Órgão (documentar o cumprimento no IC); 

 
ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 17694| 

DESPACHO DE 3 DE JUNHO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.33.000.001588/2011-83 
 

1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de avaliar as medidas 
necessárias para alcançar o objeto do presente feito, prorrogo o seuprazo por 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro 
de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

2) à Secretaria da PRDC para comunicação da prorrogação de prazo à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, via 
sistema único, bem como para que proceda aos devidos controles nos sistemas informatizados deste Órgão (documentar o cumprimento no IC); 

 
ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 37207| 
PORTARIA Nº 663, DE 27 DE MAIO DE 2014 

 
A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 

atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 12 de maio de 2014, resolve: 

I – Designar o Procurador da República GUSTAVO MOYSÉS DA SILVEIRA, lotado na Procuradoria da República no Município 
de Araçatuba, e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n.º 0002470-40.2013.403.6107, em 
trâmite perante a 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba/SP; 

II – Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de Araçatuba, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 37153| 

PORTARIA Nº 673, DE 30 DE MAIO DE 2014 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, considerando o teor da decisão da 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 29 de abril de 2014, bem como o disposto no Art. 18-A da Resolução CSMPF n.° 
87/2006, resolve:  

I – Designar o Procurador da República GUSTAVO MOYSÉS DA SILVEIRA, lotado na Procuradoria da República no Município 
de Araçatuba, e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos autos do Procedimento Preparatório n.° 
1.34.002.000378/2013-82 em trâmite naquela unidade; 

II– Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de Araçatuba, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 37182| 

PORTARIA Nº 705, DE 9 DE JUNHO DE 2014 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições previstas no inciso II, artigo 50 da Lei Complementar nº 75/93, de 20 de maio de 1993, em conformidade com a Portaria PGR nº 468/95, de 
21 de setembro de 1995, considerando a necessidade de designação de Membro do Ministério Público Federal para atuação, durante o funcionamento 
do Plantão Judiciário, nos pedidos, ações, procedimentos e medidas de urgência destinadas a evitar perecimento de direitos ou assegurar a liberdade de 
locomoção, assim como os termos da Resolução nº 1/2010, de 12 de novembro de 2010, resolve: 

Art. 1º – Designar, para atendimento aos plantões da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, quanto aos feitos criminais, no 
período de 07 de julho a 19 de dezembro de 2014, os Excelentíssimos Procuradores da República a seguir relacionados: 

 
PERÍODO DO PLANTÃO: 
 

PROCURADOR(A) DA REPÚBLICA: 
 

07 a 13 de julho Heloísa Maria Fontes Barreto 

14 a 20 de julho Karen Louise Jeanette Kahn 

21 a 27 de julho Márcio Schusterschitz da Silva Araújo 

28 de julho a 03 de agosto Roberto Antônio Dassié Diana 

04 a 10 de agosto Carolina Lourenção Brighenti 

11 a 17 de agosto Luciana Sperb Duarte 

18 a 24 de agosto Ryanna Pala Veras 

25 a 31 de agosto Viviane de Oliveira Martinez 

01 a 07 de setembro Cristiane Bacha Canzian Casagrande 

08 a 14 de setembro Luciana da Costa Pinto 

 
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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15 a 21 de setembro Fábio Elizeu Gaspar 

22 a 28 de setembro Marcos Ângelo Grimone 

29 de setembro a 05 de outubro Marta Pinheiro de Oliveira Sena 

06 a 12 de outubro Gustavo Torres Soares 

13 a 19 de outubro Gustavo Torres Soares 

20 a 26 de outubro Priscila Pinheiro de Carvalho 

27 de outubro a 02 de novembro Rodrigo de Grandis 

03 a 09 de novembro Vicente Solari de Moraes Rego Mandetta 

10 a 16 de novembro Andrey Borges de Mendonça 

17 a 23 de novembro Carlos Renato Silva e Souza 

24 a 30 de novembro Ana Letícia Absy 

01 a 07 de dezembro Anderson Vagner Gois dos Santos 

08 a 14 de dezembro Carolina Lourenção Brighenti 

15 a 19 de dezembro Denis Pigozzi Alabarse 

 
Art. 2º – Determinar que, na ocorrência de qualquer eventualidade ou impedimento que impossibilite ao Procurador designado 

cumprir o seu plantão, a ele caberá providenciar um substituto, comunicando a alteração a esta Chefia, por ofício, com antecedência; 
Art. 3º – Determinar seja dado conhecimento aos Excelentíssimos Procuradores designados, ao Excelentíssimo Juiz Federal Diretor 

do Foro da Seção Judiciária do Estado de São Paulo e à Coordenadoria Jurídica. 
 

ANAMARA OSÓRIO SILVA 
Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1864| 
PORTARIA Nº 5, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, em exercício itinerante na Procuradoria da 

República no Município de Jaú, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, artigo 7º, I, e artigo 8º, na 
Resolução nº 23/2007/CNMP, e na Resolução nº 87/2010/CSMPF, e considerando:  

  
Que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos; 
A necessidade de se expedir Recomendação aos Municipios afetos a esta Procuradoria da República em Jaú/SP, visando o 

fornecimento de certidão a todos os usuários do SUS não atendidos pelas Unidades de Saúde e acompanhar seu cumprimento. 
RESOLVE: 
Instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.022.000065/2014-77, determinando: 
1) a afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, no local de costume, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 232, II e III, do CPC); 
2) a solicitação de publicação no Sistema Único para que seja conferida a devida publicidade, nos termos do art. 16, § 1º, inciso I, 

da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
3) o cumprimento dos itens 2, 3 e4 , de fl.10; 
4) Ficam designados os servidores desta Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, Andreia Ortigosa, Mônica Brígide 

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

 
MARCOS SALATI 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1866 | 
PORTARIA Nº 6, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República abaixo assinada, em exercício itinerante na Procuradoria da 

República no Município de Jaú, com fundamento na Constituição Federal, artigos 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, artigo 7º, I, e artigo 8º, na 
Resolução nº 23/2007/CNMP, e na Resolução nº 87/2010/CSMPF, e considerando:  

  
Que é função institucional do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos correlatos; 
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A necessidade de se expedir Recomendação aos Municipios afetos a esta Procuradoria da República em Jaú/SP, acerca do controle 
de horário de trabalho de profissionais nos serviços públicos de saúde e, de modo especial, de médicos e odontólogos e acompanhar seu cumprimento. 

RESOLVE: 
Instaurar o INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.022.000066/2014-11, determinando: 
1) a afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, no local de costume, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias (art. 232, II e III, do CPC); 
2) a solicitação de publicação no Sistema Único para que seja conferida a devida publicidade, nos termos do art. 16, § 1º, inciso I, 

da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
3) o cumprimento dos itens 2, 3, 4 e 5, de fl.10; 
4) Ficam designados os servidores desta Procuradoria da República no Município de Jaú/SP, Andreia Ortigosa, Mônica Brígide 

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

 
MARCOS SALATI 

Procurador da República 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 1635| 

PORTARIA Nº10, DE 10 DE JUNHO 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 rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e na 

Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento; 
f) considerando o invencível acúmulo de trabalho nesta Procuradoria da República em Osasco, que dificultou o andamento do feito, 

e  
g) considerando por fim a necessidade de medidas complementares para a apuração do quanto denunciado;  
Converta-se o presente feito em INQUÉRITO CIVIL para promover ampla apuração dos fatos noticiados, notadamente apurar 

notícia de irregularidades, pela Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus, na distribuição de medicamentos de uso controlado para a população 
local. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento que a acompanha como inquérito civil com o nº 1.34.043.000215/2013-13. 
Tendo em vista as informações constantes nos autos, aguarde-se por mais 10 (dez) dias a vinda de resposta ao ofício PRM-OSC-SP 

nº 382/2014, encaminhado ao Ministério da Saúde. Após a juntada das informações, ou decorrido o prazo, tornem conclusos. 
Após os registros habituais, publique-se e comunique-se a presente instauração, 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. 
 

EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA 
Procurador da República 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 37039| 
PORTARIA Nº 165, DE 10 DE JUNHO 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 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 é função institucional do Ministério Público Federal 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, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso 
III, da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 
sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros 
princípios, a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a 
defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas; 

CONSIDERANDO os elementos constantes das Peças de Informação nº 1.34.001.003905/2013-11, instaurada a partir de 
representação anônima a esta Procuradoria da República em São Paulo, para apurar possível existência de esquema de pirâmide, oferecida pela empresa 
WOW Viagens (CNPJ nº 13.816.286/0001-63);  

CONSIDERANDO os termos da decisão proferida pela 3ª Câmara de Coordenação e Revisão – Consumidor e Ordem Econômica, 
que determinou a conversão do declínio de atribuição determinado por esta signatária em diligência, para que “o Procurador da República de origem 
consulte o Promotor de Justiça local do Ministério Público do Estado sobre a possibilidade de investigação articulada, isto é, cada órgão ministerial 
processaria sua investigação e no curso das quais trocariam experiências para fortalecimento do resultado e ao final da apuração cada um deliberaria 
sobre as providências mais adequadas, isoladamente ou em conjunto, neste incluído, em tese, o arquivamento por perda de objeto em face da 
providência adotada pelo outro órgão ministerial”; 
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CONSIDERANDO que em atenção a esta determinação foi expedido ofício ao DD. Procurador Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo, ao qual aguarda-se resposta;  

Resolve, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como arts. 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, ambos 
da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte resumo:  

“CONSUMIDOR. Defesa da ordem econômica. WOW Viagens. Notícia de possível esquema de pirâmide.” 
Determino: 
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se as anotações no Sistema Único; 
b) Registre-se a designação da analista processual lotada neste gabinete, para secretariar o inquérito civil; 
c) Controle-se o prazo do presente inquérito civil público (art. 9º da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério 

Público). 
d) Controle-se o prazo para resposta do ofício encaminhado ao Procurador Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo.  
 

ADRIANA DA SILVA FERNANDES 
Procuradora da República 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 2659| 
RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 11 DE JUNHO DE 2014 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 1.34.008.000212/2014-97 
ASSUNTO: RECOMENDA AOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE E AOS 
PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DA SUBSEÇÕES JUDICIÁRIAS DE 
PIRACICABA E AMERICANA E AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
SAÚDE DE SÃO PAULO O FORNECIMENTO DE CERTIDÃO A TODOS 
OS USUÁRIOS DO SUS NÃO ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE 
SAÚDE. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, com amparo nos artigos 127, caput, 129, incisos II e VI, da Constituição da República, artigos 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II, da Lei Complementar 75/93;  

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito social constitucionalmente reconhecido (art. 6° da CF/88), e são de relevância pública as 
ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88); 

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 

CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão;  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos 
serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito social à saúde e ao irrestrito acesso a 
atendimentos e tratamentos médicos condizentes com a dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que o controle social é princípio fundamental para as atividades de saúde pública no Brasil, nos termos da Lei 
8.142/90;  

CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal de 1988, garante a todos o direito de receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

CONSIDERANDO que o inciso XXXIV do artigo 5º da CF assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito 
de petição aos poderes públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões em repartições 
públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal; 

CONSIDERANDO o disposto pelo artigo 10 da Lei nº 12.527/11, que assegura a qualquer interessado apresentar pedido de 
informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, exigindo apenas a identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida; 

CONSIDERANDO a disposição do artigo 11 da Lei nº 12.527/11, que determina ao órgão ou à entidade pública que autorize ou 
conceda o acesso imediato à informação disponível; 

CONSIDERANDO a recorrente divulgação de notícias pela mídia, acerca da situação de inúmeros cidadãos, usuários do Sistema 
Único de Saúde, que não são atendidos no serviço de saúde solicitado, sem sequer conhecer as razões dessa omissão; 

CONSIDERANDO que a negativa do serviço de saúde solicitado é transmitida ao cidadão por atendentes do SUS, de forma verbal 
e lacônica, de modo a não esclarecer qual o prazo de agendamento do atendimento solicitado, o tempo de espera para serviços de urgência e 
emergência, a previsão de contratação da especialidade médica requerida ou apresentar justificativas para o indeferimento de exames ou entrega de 
medicamentos prescritos etc.; 
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CONSIDERANDO que, nos termos da previsão constitucional e legal, é dever da Administração Pública fornecer informações 
escritas, quando solicitadas; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com o objetivo de garantir os direitos constitucionais e legais mencionados e, 
especialmente, resguardar os direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, bem como garantir a existência de mecanismos que inibam 
irregularidades nos serviços executados pelo Sistema Único de Saúde, resolve, com fundamento no art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, 
RECOMENDAR aos Municípios da Subseções Judiciárias de Piracicaba e Americana, nas pessoas seus Secretários de Saúde e de seus Prefeitos 
Municipais, bem como ao Estado de São Paulo na pessoa do Secretário Estadual de Saúde, que:  

a) Garantam, a todos os usuários do Sistema SUS não atendidos no serviço de saúde solicitado, o fornecimento de certidão ou 
documento equivalente, no qual conste: nome do usuário, unidade de saúde, data, hora e motivo da recusa de atendimento, sempre que assim 
solicitarem; 

b) Determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 

c) Afixem placa na recepção, informando ao usuário o direito à obtenção da certidão aqui mencionada e  
d) Estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 

pelas ilegalidades que vierem a ocorrer.  
A partir da data da entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seus destinatários como pessoalmente 

cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passíveis de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 
Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 

não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supra mencionados ou outros, bem como com relação aos entes 
públicos com responsabilidade e competência no objeto. 

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 60 (sessenta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação 
e as medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
RAQUEL CRISTINA REZENDE SILVESTRE 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 6251| 
DESPACHO Nº 1640, DE 9 DE JUNHO DE 2014 

 
Prorrogação do Procedimento Preparatório nº 1.34.010.001176/2013-59 
 

Considerando o artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, bem como 
o artigo 2º, § 6º, da Resolução nº23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP quanto aos prazos do procedimento preparatório; 

Considerando a concessão de dilação de prazo para que a ANVISA colha as informações necessárias para a instrução dos autos (fls. 
79); 

Determino: 
1. a prorrogação do prazo deste procedimento preparatório por mais 90 (noventa) dias; 
2. os registros de praxe no sistema ÚNICO; 
3. expedição de ofício à ANVISA, nos termos da minuta que ofereço. 
 

CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 
Procurador da República 
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