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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

 
PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO 

Processo nº MPF/PGR 1.26.000.000437/2013-12. Interessados: Associação 
Pernambucana de Defesa da Natureza (ASPAN). Associação Ecológica de 
Cooperação Social (ECOS) 

 
1. Trata-se de representação de inconstitucionalidade dirigida contra a Lei nº 14.685/2012, do Estado de Pernambuco, que 

autoriza a supressão de vegetação de preservação permanente na área que especifica e dá outras providências, em razão de alegada ofensa à 
Constituição da República. 

2. Ocorre que o preceito constitucional que teria sido violado está consagrado na Constituição Estadual. É, portanto, possível o 
exercício do controle abstrato de constitucionalidade da referida norma legal perante o Tribunal de Justiça local, através da representação de 
inconstitucionalidade prevista no art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 

3. É certo que o cabimento da representação de inconstitucionalidade no plano estadual não afasta a possibilidade de propositura 
das ações do controle concentrado, contra o mesmo ato normativo e pelos mesmos fundamentos, perante o STF. Contudo, ainda assim, sustenta-se 
que o presente caso não justifica a instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante a Suprema Corte.  

4.  Como se sabe, a decisão do Procurador-Geral da República de deflagrar ou não a jurisdição constitucional abstrata no STF 
envolve valoração política, não existindo um princípio de “obrigatoriedade” da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Sem embargo, no Estado 
Democrático de Direito, mesmo decisões com conteúdo político devem ser justificadas, com base em razões públicas. Na hipótese, embora a ADI 
seja, em tese, cabível, a razão pública que justifica a opção pela sua não propositura é o princípio constitucional da subsidiariedade. 

5. Tal princípio, que tem origem na doutrina social da Igreja Católica1, encontra fundamento na Constituição brasileira na 
proteção e promoção do pluralismo social. Ele proclama que as entidades maiores só devem intervir naquelas hipóteses e situações em que entidades 
menores não tenham condições para atuar de forma adequada e eficiente2. No plano das relações sociais, por exemplo, o princípio postula que o 
Estado não deve intervir em situações que podem ser equacionadas de forma satisfatória pelos próprios indivíduos ou pela sociedade civil. 

6. Tal princípio é de grande importância no âmbito do pacto federativo. Como observa Silvia Faber Torres,  
“A vinculação do princípio federativo ao princípio da subsidiariedade é incontestável (...). De fato, tendo o federalismo a 

diversidade e o pluralismo de interesses como fundamento, conclui-se (...), que não é senão por meio dela (a subsidiariedade) que se pode alcançar, 
de forma mais apropriada, a finalidade do Estado federal, que é, em poucas palavras, justamente a harmonia entre os fatores que lhe servem de 
alicerce, vale dizer, o equilíbrio entre forças contraditórias de unidade e da diversidade. Nesse sentido, dize-se que ‘o federalismo confere o substrato 
organizativo ideal à subsidiariedade’. 

Mas que isso, considerando que o Estado federal contrapõe-se ao centralismo, consistindo, juridicamente, em uma ampla forma 
de descentralização e de divisão territorial do poder, diz-se mesmo que a subsidiariedade está implícita no princípio federativo, por exigir que a 
comunidade maior ou central realize somente o que as menores ou periféricas não podem resolver por si mesmas.”3 
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7. O princípio da subsidiariedade possui uma dupla face: de um lado, ele obsta a atuação de entes maiores quando os menores 
tiveram como solucionar adequadamente o problema; mas, de outro, ele reclama a intervenção dos entes maiores, nas hipóteses em que a atuação dos 
menores não for suficiente para o adequado equacionamento da questão. 

8. Projetando esse debate para o campo da jurisdição constitucional, pode-se afirmar que há situações em que a atuação do STF 
no controle de constitucionalidade é essencial, mesmo diante de normas municipais ou estaduais que também possam ser impugnadas, pelos mesmos 
fundamentos, no âmbito da fiscalização abstrata de constitucionalidade realizada no plano estadual. 

9. Há, com efeito, situações de inconstitucionalidade que se repetem em diversas unidades da federação, em que a atuação do 
STF se justifica plenamente, por fornecer uma orientação nacional para a questão. Outros casos existem em que a gravidade e importância do tema 
constitucional veiculado também justificam a pronta intervenção do STF, cujas decisões tendem a possuir um efeito simbólico e pedagógico mais 
intenso do que aquelas proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados. 

10. Há hipóteses, todavia, em que o princípio da subsidiariedade recomenda que se priorize a atuação dos Tribunais de Justiça no 
exercício do controle de constitucionalidade da Constituição Estadual. Até porque, se as futuras decisões destes Tribunais estiverem em descompasso 
com a interpretação do STF sobre as normas constitucionais federais reproduzidas pelas Cartas estaduais, caberá o recurso extraordinário para a 
Corte Suprema, consoante pacífica jurisprudência desse Tribunal4. 

11. Reforça o argumento a constatação de que o Supremo Tribunal Federal enfrenta uma enorme sobrecarga de trabalho, 
incomparável a de qualquer outro Tribunal Constitucional, o que chega a comprometer a qualidade e a celeridade do seu trabalho. Neste cenário, 
justifica-se ainda mais a adoção do princípio da subsidiariedade como diretriz para a definição dos casos que justificam a provocação da Corte pelo 
PGR. 

Ante o exposto, arquive-se a representação. 
Brasília, 24 de julho de 2013. 

 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 

Processo nº MPF/PGR 1.00.000.007813/2012-17. Interessada: Procuradoria da República no Amazonas 

 

1. Trata-se de representação em que a Procuradoria da República no Amazonas requer o ajuizamento de ação direta de 
inconstitucionalidade em face do artigo 105-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 12.034, de 29 de 
setembro de 2009, que assim dispõe: “Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985”. 

2. A referida norma já é objeto de análise na ADI nº 4.352, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), na qual a PGR 
ofereceu parecer pela procedência do pedido. A ação se encontra pendente de julgamento pelo STF. 

Ante o exposto, arquive-se a representação. 
Brasília, 24 de julho de 2013. 

 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 
 

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

PORTARIA Nº 18, DE  29 DE JULHO DE 2013 
 

O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 
atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, 
resolve: 

1º) Alterar a composição do Grupo de Trabalho ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, prorrogado pela Portaria nº 33/2012-
PFDC/MPF, de 27/6/2012,  publicada no Boletim de Serviço do MPF da 2ª quinzena de junho de 2012, da seguinte forma: 

a) excluir, a pedido, o Procurador da República João Paulo Holanda Albuquerque (PRM/Caruaru/PE). 

2º )  A composição do Grupo de Trabalho fica assim definida: 

a) Ana Borges Coelho Santos (PRR/1ª Região/DF); 

b) Carlos Roberto Diogo Garcia (PRM/Ribeirão Preto/SP); 

c) Duciran Van Marsen Farena (PRDC/PB); 

d) Jorge Irajá Louro Sodré (PRM/Novo Hamburgo/RS); 

e) Raphael Otávio Bueno Santos (PRM/Paranavaí/PR); 

f) Raquel Teixeira Maciel Rodrigues (PR/AL). 
3º)  Publique-se. 
 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
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CONSELHO SUPERIOR 
 

6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2013 
 
Data:  5.8.2013 (segunda-feira) 
Hora:  13 horas 
Local:  Plenário do Conselho Superior do MPF (Procuradoria Geral da República - SAF Sul - Quadra 4 - Conjunto C - Bloco A - Cobertura 

- Sala AC-05) 
 

PAUTA DESTA SESSÃO 

1. Assunto : 
Aprovação das atas da 4ª Sessão Ordinária (7.5.2013), da 5ª Sessão Ordinária (4.6.2013) e da 2ª Sessão 
Extraordinária (29.5.2013). 

2. Assunto : Proposta Orçamentária. Exercício de 2014. 
Processo nº : 1.00.001.000136/2007-39 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Roraima 
Assunto : Indicação de representantes do MPF no Conselho Penitenciário do estado de Roraima. 
Origem : Roraima 

3. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000137/2007-83 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Espírito Santo 
Assunto : Indicação de representantes do MPF no Conselho Penitenciário do estado do Espírito Santo. Referendar. 
Origem : Espírito Santo 

4. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000059/2010-12 
Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Indicação de representante do MPF na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio.  
Origem : Distrito Federal 

5. 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº 

: 
1.00.001.000062/2010-36 (apensos: Processos CSMPF nºs 1.00.001.000168/2005-72 e 
1.00.001.000037/2011-33) 

Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro 
Assunto : Procuradores da República afastados por período superior a 3 meses por motivo de licença médica. Portaria 

PR/RJ nº 373/2010. Redistribuição de feitos. Legalidade. Art. 5º, LXXVIII e art. 128, § 5º, I, b, da CF. 
Origem : Rio de Janeiro 

6. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Processo nº : 1.00.001.000065/2010-70 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Alagoas 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Conselho Estadual de Combate à Discriminação do estado de Alagoas.
Origem : Alagoas 

7. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000164/2010-51  
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de São João de Meriti/RJ 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de São João de 

Meriti/RJ (Portaria Conjunta nº 1/2013/PRM/SJM). Resolução CSMPF nº 104.  
Origem : Rio de Janeiro 

8. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000002/2011-02 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Tocantins 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado do Tocantins 

(Resolução PR/TO nº 01/2013). Resolução CSMPF nº 104.  
Origem : Tocantins 

9. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000008/2011-71 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Sorocaba/SP 
Assunto : Repartição de atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Sorocaba/SP 

(Portaria nº 01, de 26.6.2013). Resolução CSMPF nº 104.  
Origem : São Paulo 

10. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000048/2011-13 
Interessado(a) : Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Conselho Deliberativo do Programa Federal de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas Ameaçada - PROVITA. 
Origem : Distrito Federal 

11. 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000082/2011-98 12. 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Rondônia 
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Assunto : Repartição de atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado de Rondônia (Portaria de 
13.6.2013). Resolução CSMPF nº 104, de 6.4.2010.  

Origem : Rondônia 

 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000033/2012-36 
Interessado(a) : Dr. Marco Aurélio Alves Adão 
Assunto : Afastamento (às terças-feiras) - período de agosto a novembro de 2013. 
Origem : Piauí 

13. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000058/2012-30 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Designação do Procurador Regional da República José Jairo Gomes para oficiar perante o Tribunal Superior 

Eleitoral. Prorrogação. Referendar.  
Origem : Distrito Federal 

14. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000063/2012-42 
Interessado(a) : Dr. Deltan Martinazzo Dallagnol 
Assunto : Afastamento. Relatório de Atividades 
Origem : Paraná 

15. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000071/2012-99 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Rio de Janeiro e nos municípios vinculados - 

exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

16. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000090/2012-15 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no Distrito Federal – exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

17. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000092/2012-12 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado de Santa Catarina e nas Procuradorias da 

República nos municípios vinculados - exercício de 2012. 
Origem : Santa Catarina 

18. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000131/2012-73 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal. 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado de Sergipe - exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

19. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000132/2012-18 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado de São Paulo e nas Procuradorias da República 

nos municípios vinculados - exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

20. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000146/2012-31 
Interessado(a) : Dr. Luiz Fernando Gaspar Costa 
Assunto : Afastamento do País. Relatório de Atividades. 
Origem : São Paulo 

21. 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000150/2012-08 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado do Acre - exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

22. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000152/2012-99 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Correição Ordinária na Procuradoria da República no estado de Rondônia e na Procuradoria da República no 

município de Ji-Paraná - exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

23. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000175/2012-01 24. 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Acre 
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Assunto : Indicação de representantes do MPF no Conselho Penitenciário do estado do Acre. 
Origem : Acre 

 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000009/2013-88. Referendar 
Interessado|(a) : Conselho Nacional de Saúde/MS 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Comitê Técnico Intersetorial de Atenção Integral às Pessoas Celíacas. 
Origem : Distrito Federal 

25. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000061/2013-34 
Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e PRM/Foz do Iguaçu/PR 
Assunto : Designação de membros para atuarem exclusivamente nas matérias da tutela coletiva na Procuradoria da 

República no município de Foz do Iguaçu/Paraná. 
Origem : Distrito Federal 

26. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000077/2013-47 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Amapá 
Assunto : Indicação de representantes do Ministério Público Federal no Conselho Penitenciário do estado do Amapá. 
Origem : Amapá 

27. 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000086/2013-38  
Interessado(a) : Dr. Eloi Francisco Zatti Faccioni 
Assunto : Impugnação à lista de antiguidade de 2013. Resolução CSMPF n° 140. 
Origem : Rio Grande do Sul 

28. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000099/2013-15 
Interessado(a) : Dr. Paulo Henrique Camargos Trazzi 
Assunto : Afastamento. Reunião da Banca Examinadora do “X Exame da Ordem Unificado (OAB)”. Rio de Janeiro – 

dia 19.6.2013. Referendar. 
Origem : Mato Grosso do Sul 

29. 

Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo nº : 1.00.001.000100/2013-01 
Interessado(a) : Dr. Paulo Roberto Bérenger Alves Carneiro 
Assunto : Afastamento. Dissertação de mestrado em Direito/Universidade Federal Fluminense - período de 21.10 a 

19.12.2013. 
Origem : Rio de Janeiro 

30. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000101/2013-48 
Interessado(a) : Dr. Rodrigo Gomes Teixeira 
Assunto : Afastamento. Dissertação de mestrado/Universidade Federal de Pernambuco - períodos de 2.9 a 11.10.2013 e 

30.11 a 19.12.2013. 
Origem : Alagoas 

31. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000102/2013-92 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Goiás 
Assunto : Indicação de membros do MPF para participarem do Conselho de Integração Universidade - Sociedade da 

Universidade Federal de Goiás. Referendar. 
Origem : Goiás 

32. 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000103/2013-37 
Interessado(a) : Ouvidoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Relatórios estatísticos da Ouvidoria do MPF - período de outubro de 2012 a abril de 2013. 
Origem : Distrito Federal 

33. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000104/2013-81 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Arapiraca/AL 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Arapiraca/AL. 

Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Alagoas 

34. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000106/2013-71 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Erechim/RS 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Erechim/RS. 

Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Rio Grande do Sul 

35. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
36. Processo nº : 1.00.001.000107/2013-15 
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Interessado(a) : Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
Assunto : Afastamento. Porto Alegre/RS, nos dias 19 e 20.8.2013. 
Origem : Distrito Federal 

 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000108/2013-60 
Interessado(a) : Dr. Patrick Salgado Martins 
Assunto : Afastamento. Sevilha/Espanha. 1º.10.2013 a 31.5.2014 
Origem : Minas Gerais 

37. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000109/2013-12 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Bento Gonçalves 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Bento 

Gonçalves/RS. Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Rio Grande do Sul 

38. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000110/2013-39 
Interessado(a) : Dr. Rodrigo de Grandis 
Assunto : Afastamento. São Paulo. Período de 7.10 a 5.12.2013. 
Origem : São Paulo 

39. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000111/2013-83 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado da Paraíba 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado da Paraíba. Resolução 

CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Paraíba 

40. 

Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000112/2013-28 
Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Indicação de membro do MPF para integrar o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro - GI-GERCO 

do Ministério do Meio Ambiente. 
Origem : Distrito Federal 

41. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000113/2013-72 
Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Afastamento do país. Coimbra, Portugal. Período de 1º a 5.7.2013. Referendar. 
Origem : Distrito Federal 

42. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000114/2013-17 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Assunto : Relatório de atividades – exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

43. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Processo nº : 1.00.001.000115/2013-61 
Interessado(a) : Dra. Sandra Akemi Shimada Kishi 
Assunto : Afastamento do país. Buenos Aires, Argentina. Período de 2 a 4.7.2013. Referendar. 
Origem : São Paulo 

44. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000116/2013-14 
Interessado(a) : Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
Assunto : Afastamento. São Paulo/SP. Período de 7 a 9.8.2013. Referendar. 
Origem : Distrito Federal 

45. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000117/2013-51 
Interessado(a) : Dr. Wallace de Oliveira Bastos 
Assunto : Critérios de designação de Subprocuradores-Gerais da República para representarem o MPF nas sessões dos 

diversos órgãos jurisdicionais do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Resolução CSMPF nº 34. 
Origem : Distrito Federal 

46. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000118/2013-03 
Interessado(a) : Dr. Gustavo Torres Soares 
Assunto : Afastamento. Tese/Doutorado. Período de 1º.7 a 28.9.2014. 
Origem : São Paulo 

47. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000119/2013-40 
Interessado(a) : 1ª Câmara de Coordenação de Revisão 

48. 

Assunto : Relatório de Atividades da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, do exercício de 2012. 
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Origem : Distrito Federal  
Relator(a) : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000120/2013-74 
Interessado(a) : Dr. Ricardo Magalhães de Mendonça 
Assunto : Afastamento. São Paulo/SP. Período de 12.8 a 10.10.2013. 
Origem : São Paulo 

49. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Processo nº : 1.00.001.000121/2013-19 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Dourados/MT 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Dourados/MS. 

Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Mato Grosso do Sul 

50. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000122/2013-63 
Interessado(a)s : PRM/Marília/São Paulo e PRM/Tupã/São Paulo  
Assunto : Repartição de atribuições entre os membros da Procuradoria da República nos municípios de Marília e Tupã 

(Portaria PR/SP nº 854/2013 e Minuta de Portaria da PRM/Marília/tupã). Resolução CSMPF nº 104. 
Implementação. 

Origem : São Paulo 

51. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000123/2013-16 
Interessado(a) : Dr. Roberto Moreira de Almeida 
Assunto : Afastamento. Recife/Pernambuco. Período de 19.8.2013 a 16.11.2013. 
Origem : Pernambuco 

52. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000126/2013-41 
Interessado(a)s : Procuradoria da República no estado de Santa Catarina 
Assunto : Indicação de membro do MPF para participar do Comitê Estadual de Monitoramento e Resoluções das 

Demandas de Assistência da Saúde - COMESC do estado de Santa Catarina. 
Origem : Santa Catarina 

53. 

Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000127/2013-96 
Interessado(a)s : Dr. Luiz Fernando Voss Chagas Lessa 
Assunto : Afastamento. Salvador/BA. Dias 21 e 22 .8.2013. 
Origem : Distrito Federal. 

54. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000129/2013-85 
Interessado(a) : Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Vasconcelos 
Assunto : Afastamento do país. Moscou/Rússia. Período de 5 a 16.9.2013.  
Origem : Distrito Federal 

55. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000130/2013-18 
Interessado(a) : Dra. Valéria Etgeton de Siqueira 
Assunto : Afastamento do país. Moscou/Rússia. Período de 8 a 12.9.2013. 
Origem : Mato Grosso 

56. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000131/2013-54 
Interessado(a) : Dra. Indira Bolsoni Pinheiro 
Assunto : Afastamento do país. Moscou/Rússia. Período de 8 a 12.9.2013. 
Origem : Paraná 

57. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Processo nº : 1.00.001.000132/2013-07 
Interessado(a) : Procuradoria da República no Município de Tubarão/SC 
Assunto : Repartição de atribuições entre os membros da Procuradoria da República no município de Tubarão/SC 

(Minuta de Portaria da PRM Tubarão/SC). Resolução CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : Santa Catarina 

58. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000133/2013-43 
Interessado(a) : Dr. Júlio César de Castilhos Oliveira Costa 
Assunto : Afastamento. Brasília. Período de 19 a 30.8.2013. 
Origem : Espírito Santo 

59. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000134/2013-98 
Interessado(a) : Dr. Alexandre Ribeiro Chaves 
Assunto : Afastamento do País. Paris/França. Período de 16.9.2013 a 15.9.2014. 

60. 

Origem : Rio de Janeiro 
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 Relator(a) : Conselheiro Moacir Guimarães Morais Filho (suplente do Conselheiro Alcides Martins) 
Processo nº : 1.00.001.000135/2013-32 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 1ª Região. 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Conselho Nacional de Política Sobre Drogas - CONAD. 
Origem : Distrito Federal 

61. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

PROCESSOS QUE PERMANECEM EM PAUTA 
 Incluído na pauta da 7ª Sessão Ordinária (6.9.2011) 

Processo nº : 1.00.001.000128/2011-79 
Interessado(a) : Procuradoria Regional da República da 4ª Região 
Assunto : Consolidação das regras de distribuição da Área Cível – artigo 11 da Resolução nº 01/2010 - PRR/4ª Região. 
Origem : Rio Grande do Sul 

62. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
63. Incluído na pauta da 9ª Sessão Ordinária (8.11.2011) 

Processo nº : 1.00.001.000142/2011-72 
Interessado(a) : Dr. Carlos Eduardo Copetti Leite 
Assunto : Agravo de instrumento. Apresentação de contrarrazões pelos Procuradores de 1ª instância quando o MPF for 

agravado. Regulamentação. 
Origem : Rio Grande do Sul 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 

64. 

Incluídos na pauta da 3ª Sessão Ordinária (3.4.2012) 
Processo nº  : 1.00.001.000166/2011-21 
CMPF nº : 1.00.002.000032/2011-09 

65. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº  : 1.00.001.000201/2011-11 
Interessado(a) : Escola Superior do Ministério Público 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 34. Promoção por merecimento. Cursos de aperfeiçoamento. 
Origem : Distrito Federal 

66. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000007/2012-16 
Interessado(a) : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 38. Regras gerais mínimas para a designação de Procuradores da 

República para atuar em Varas da Justiça Federal e em Juizados Especiais Federais, em localidades onde não 
há unidades do MPF. 

Origem : Distrito Federal 

67. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
 Incluídos na pauta da 7ª Sessão Extraordinária (10.12.2012) 

Processo nº : 1.00.001.000004/2012-74 
Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Câmaras de Coordenação e Revisão. Organização e funcionamento. Normatização. Proposta de melhorias. 
Origem : Distrito Federal 

68. 

Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 
Processo nº : 1.00.001.000155/2012-22 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 49. Cria no âmbito do MPF o Grupo de Atuação Especial de Combate 

ao Crime Organizado. GAECOS. 
Origem : Distrito Federal 

69. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000191/2012-96 
Interessado(a) : Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 48. Exclusividade dos membros do MPF no exercício das 

Coordenadorias das Câmaras de Coordenação e Revisão. Resoluções CSMPF nos 20 e 31. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

70. 

Incluídos na pauta da 1ª Sessão Extraordinária (25.2.2013) 
Processo nº  : 1.00.001.000144/2010-81 
Interessado(a) : 3ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 47. Regimento Interno da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão.  
Origem : Distrito Federal 

71. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº  : 1.00.001.000154/2010-16 
Interessado(a) : 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 27. Informatização do Inquérito Civil e do Procedimento 

Administrativo. 
Origem : Distrito Federal 

72. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
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Processo nº  : 1.00.001.000221/2012-64 
Interessado(a) : Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 51. Concurso público para o cargo de Procurador da República. Artigo 

194 da Lei Complementar nº 75/93. Critérios de fixação de vagas consideradas de preenchimento prioritário, 
bem como a ordem de provimento. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 

73. 

Incluído na pauta da 2ª Sessão Ordinária (5.3.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000015/2013-35 
Interessado(a) : Sr. Ruy de Souza Gonçalves 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 101/2012-EA. Arquivamento do Expediente ÚNICO-PGR-00083544/2012.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

74. 

Incluídos na pauta da 4ª Sessão Ordinária (7.5.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000046/2011-24  
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Paraná 
Assunto : Indicação de representantes do MPF no Conselho Penitenciário do estado do Paraná. 
Origem : Paraná 

75. 

Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Processo nº : 1.00.001.000117/2011-99 
CMPF nº : 1.00.002.000030/2009-97 

76. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000013/2013-46 
Interessado(a) : Procuradoria da República no município de Bauru/SP 
Assunto : Itinerância. Critérios para designação de membros nas hipóteses de substituição de Procuradores da 

República. Normatização. Gratificação por substituição. Anteprojeto de Resolução n° 54. 
Origem : Distrito Federal 

77. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
Processo nº : 1.00.001.000073/2013-69 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Mato Grosso do Sul 
Assunto : Indicação de representação do MPF no Conselho Penitenciário do estado do Mato Grosso do Sul. 
Origem : Mato Grosso do Sul 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 

78. 

Incluídos na pauta da 2ª Sessão Extraordinária (29.5.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000078/2013-91 - diligência 2ª CCR 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado do Amazonas 
Assunto : Indicação de representantes do MPF no Conselho Penitenciário do estado do Amazonas. 
Origem : Amazonas 

79. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000080/2013-61 
Interessado(a) : Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
Assunto : Relatório de Atividades da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC. Exercício de 2012. 
Origem : Distrito Federal 

80. 

Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000082/2013-50 - diligência 2ª CCR 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Rondônia 
Assunto : Indicação de representante do MPF na Comissão Especial Urso Branco. 
Origem : Rondônia 

81. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Processo nº : 1.00.001.000083/2013-02  
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de Rondônia 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Conselho Penitenciário no estado de Rondônia.  
Origem : Rondônia 

82. 

Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Processo nº : 1.00.001.000088/2013-27 
Interessado(a) : Dr. Oscar Costa Filho 
Assunto : Exceção de impedimento e suspeição em face do Corregedor-Geral do Ministério Público Federal, na 

sindicância-CMPF n° 1.00.002.000025/2013-61. 
Origem : Ceará 

83. 

Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000090/2013-04 
Interessado(a) : Conselho Penitenciário do estado do Tocantins 
Assunto : Indicação de representante do MPF no Conselho Penitenciário do estado do Tocantins. 
Origem : Tocantins 

84. 

Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
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Processo nº : 1.00.001.000091/2013-41 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado da Bahia 
Assunto : Indicação de membros do MPF para participarem da construção do plano de ação coletiva com vistas ao 

atendimento global dos casos de racismo e intolerância no estado da Bahia, bem como acompanhar as 
atividades da Rede Estadual de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. 

Origem : Bahia 
Relator(a) : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

 
PROCESSOS COM VISTA 

85. 

Pedido de vista na 2ª Sessão Extraordinária (21.2.2006) 
Processo nº : 1.00.001.000177/2004-82 
Interessado (a) : Drs. Mário Luiz Bonsaglia e Mônica Nicida Garcia 
Assunto : Competência do Membro do MPF em situação ressalvada pelo artigo 29, § 3º, do ADCT. Exercício da 

advocacia em processo eleitoral. Elaboração de peças em colidência com a manifestação do MPF. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Vista : Conselheiro Roberto Monteiro Gurgel Santos 

86. 

Pedido de vista na 2ª Sessão Ordinária (6.3.2007) 
Processo nº : 1.00.001.000106/2002-18 
Interessado(a) : Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Resolução CSMPF nº 50. Alteração do art. 2º. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Delza Curvello Rocha 
Vista : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

87. 

Pedido de vista na 7ª Sessão Ordinária (6.9.2011) 
Processo nº : 1.00.001.000035/2011-44 (apenso 1.00.001.000074/2010-61) 
Interessado(a) : Procuradoria da República no estado de São Paulo 
Assunto : Repartição das atribuições entre os membros da Procuradoria da República no estado de São Paulo. Resolução 

CSMPF nº 104. Implementação. 
Origem : São Paulo 
Relator(a) : Conselheiro José Flaubert Machado Araújo 
Vista : Conselheira Sandra Cureau 

88. 

Pedidos de vista na 3ª Sessão Ordinária (3.4.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000079/2010-93 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Vedação aos membros do MPF de advogar, em causa própria, contra a União, inclusive para os que optaram 

pelo regime jurídico anterior ao da Constituição Federal de 1988. Regulamentação. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Eugênio José Guilherme de Aragão 

89. 

Vista : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 
Processo nº : 1.00.001.000085/2011-21 
Interessado(a) : Corregedoria do Ministério Público Federal 
Assunto : Anteprojetos de Resolução CSMPF nos 39 e 40. Processo de exoneração de Procuradores da República em 

estágio probatório. Regulamentação. Alteração de dispositivos das Resoluções CSMPF nos 5 e 100.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 
Vista : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

90. 

Pedido de vista na 6ª Sessão Ordinária (7.8.2012) 
Processo nº : 08100-1.00005/93-98 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 43. Tabelas demonstrativas de produtividade.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Virgílio Veiga Rios 
Vista  : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 

91. 

Pedidos de vista na 9ª Sessão Ordinária (6.11.2012) 
Processo nº : 1.00.001.000190/2011-61 
CMPF nº : 1.00.002.000037/2011-23 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

92. 

Vista : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000134/2012-15 
CMPF nº  : 1.00.002.000027/2012-79 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 
Vista conjunta : Conselheiro Antônio Augusto Brandão de Aras 

Conselheiro Alcides Martins 
Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 

93. 

Pedidos de vista na 1ª Sessão Extraordinária (25.2.2013) 
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Processo nº : 1.00.001.000052/2010-09 (apensos: 1.00.001.000069/2012-10 e 1.00.001.000122/2012-82) 
Interessado(a) : Ministério Público Federal 
Assunto : Anteprojeto de Resolução nº 22. Alteração da Resolução CSMPF nº 92. Critérios para a distribuição de 

processos oriundos do Superior Tribunal de Justiça – STJ.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Aurélio Rios 

94. 

Vista  : Conselheira Helenita Amélia Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000197/2012-63 (apenso: 1.00.001.000145/2010-25) 
Interessado(a) : Associação Nacional dos Procuradores da República - ANPR 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 50. Estabelece regras mínimas comuns para o exercício dos plantões no 

âmbito do MPF.  
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Vista : Conselheiro Roberto Monteiro Gurgel Santos 

95. 

Pedidos de vista na 2ª Sessão Ordinária (5.3.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000165/2010-04 
Interessado(a)s : Drª Maria Caetana Cintra Santos, Presidente da CNIPE e Dr. Moacir Guimarães Morais Filho 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 24. Processo eletrônico. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

96. 

Vista : Conselheira Helenita Amélia Caiado de Acioli  
 

Processo nº : 1.00.001.000018/2013-79 
Interessado(a) : Dr. Francisco Rodrigues dos Santos Sobrinho 
Assunto : Eleições. Núcleos STJ/2013. Núcleo de Acompanhamento na Área Criminal-NUCRIM e Núcleo de 

Acompanhamento na Área da Tutela Coletiva-NUCOL. Coordenador e dois adjuntos. Resolução CSMPF nº 
130. Recurso. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Vista : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 

97. 

Pedidos de vista na 4ª Sessão Ordinária (7.5.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000222/2012-17 
Interessado(a) : Subcomitê Gestor de Tabelas/MPF 
Assunto : Alteração das Resoluções CSMPF nºs 77 e 87. Adequação à Resolução CNMP nº 63/2010. Tabelas unificadas 

do Ministério Público. Implantação. Sistema ÚNICO. Proposta de construção taxonômica para classes relativas 
à atuação extrajudicial cível e criminal do Subcomitê Gestor de Tabelas - SGT. 

Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Maria Caetana Cintra Santos 

98. 

Vista conjunta : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 

Processo nº : 1.00.001.000001/2013-11 
CMPF nº  : 1.00.002.009133/2012-18 
Relator(a) : Conselheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros 

99. 

Vista : Conselheiro Alcides Martins 
Processo nº : 1.00.001.000017/2013-24 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 
Assunto : Proposta de alteração do art. 4ª, § 1° da Resolução CSMPF n° 127, que regulamenta o controle externo da 

atividade policial. Improbidade administrativa. Atribuição da 5ª CCR. Anteprojeto de Resolução CSMPF nº 52.
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 

100. 

Vista : Conselheira Raquel Elias Ferreira Dodge 
Processo nº : 1.00.001.000038/2013-40 
Interessado(a) : Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras 
Assunto : Anteprojeto de Resolução CSMPF n° 53. Promoção na carreira. Critérios de merecimento. Resolução CSMPF 

n° 101. Revogação. 
Origem : Distrito Federal 
Relator(a) : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Vista : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 

101. 

Pedidos de vista na 2ª Sessão Extraordinária (29.5.2013) 
Processo nº : 1.00.001.000125/2011-35 
Interessado(a) : 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
Assunto : Recurso em face da Decisão nº 94/2011-EWC/CMPF. Arquivamento do Expediente-CMPF nº 056/2010. 

Declínio de atribuição no PA MPF-PR/MA nº 1.19.000.001179/2009-31, sem a remessa dos autos à 5ª Câmara 
de Coordenação e Revisão para homologação. 

Origem : Distrito Federal 

102. 

Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 
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 Vista : Conselheira Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira 
Processo : 1.00.001.000136/2012-04 (apenso: 08100-1.00033/97-57) 
Interessado(a) : Dr. Daniel Antônio de Moraes Sarmento e outros. 
Assunto : Medida Cautelar. suspensão dos rodízios entre os membros nas unidades do MPF. Alteração do art. 1º, VII da 

Resolução CSMPF nº 104. Redação final. 
Origem : Rio de Janeiro 
Relator(a) : Conselheira Sandra Cureau 

103. 

Vista : Conselheira Helenita Amélia Gonçalves Caiado de Acioli 
Processo nº : 1.00.001.000224/2012-06 
CMPF : 1.00.002.009109/2012-89 
Relator(a) : Conselheiro Alcides Martins 

104. 

Vista : Conselheira Elizeta Maria de Paiva Ramos 
Brasília, 1º de agosto de 2013. 

 
SANDRA CUREAU 

Vice-Procuradora-Geral da República 
Presidente do CSMPF em exercício 

 
CORREGEDORIA DO MPF  

 
PORTARIA N.º 66, DE 25 DE JULHO DE 2013 

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

Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, art. 247 e seguintes, em atenção à solicitação do Ofício PRR/3ªrEGIÃO 2865/2013, da Presidente 
da Comissão de Inquérito Administrativo Mônica Nicida Garcia, resolve: 

Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo constituída pela PORTARIA-CMPF 
N.º 55, de 14.6.2013 (Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000034/2013-51) para a conclusão dos trabalhos. 

 
EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

 
DESPACHO Nº 45, DE 17 DE JULHO DE 2013 

 
Ref. ICP n. 1.11.001.000126/2008-09 

 
Tendo em vista o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este órgão ministerial, 

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

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 
Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
Procuradora da República 

 
DESPACHO Nº 66, DE 17 DE JULHO DE 2013 

 
Ref. ICP n. 1.11.001.000076/2008-51 

 
Tendo em vista o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este órgão ministerial, 

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

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação, em conjunto com o ICP 1.11.000.000095/2006-26. 
Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
Procuradora da República 

 
DESPACHO Nº 69, DE  17 DE JULHO DE 2013 

 
Ref. ICP n. 1.11.001.000009/2008-37 

 
Tendo em vista o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este órgão ministerial, 

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

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação. 
Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
Procuradora da República 

 
DESPACHO Nº 70, DE 17 DE JULHO DE 2013 

 
Ref. ICP n. 1.26.000.000944/2011-86 

 
Tendo em vista o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este órgão ministerial, 

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

Notifique-se a representante, para que tome conhecimento do documento de fls. 99/102 e sobre ele se manifeste no prazo de 10 
dias úteis. 

Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
Procuradora da República 

 
DESPACHO N° 77, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
Ref. ICP n. 1.11.001.000014/2011-45 

 
Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação da FUNAI, narrando a inexistência de procedimento 

administrativo tendente ao reconhecimento de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos da etnia KATOKIM, em Pariconha.  
Segundo noticiam os autos, os índios KATOKIM, por falta atribuída ao Estado, não têm reconhecido como de ocupação 

tradicional nenhum território, razão pela qual, atualmente, estão sobrevivendo em uma gleba de terra alugada pela FUNAI ou pelo Município de 
Pariconha (não há clareza quanto a quem arca com os ônus). Ocorre que o espaço por ora destinado a eles não é suficiente para a sua reprodução 
física e cultural. 

Consta dos autos parecer técnico do analista pericial desta PRM, fls. 23/28.   
Vieram os autos conclusos em 29/04/13. Despacho apenas nesta data em razão do acúmulo de processos judiciais e 

extrajudiciais. 
É o sucinto relatório. 
Inicialmente, tendo em vista o término do prazo para a conclusão das investigações do presente Inquérito Civil Público, este 

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

Tendo em vista que não constam dos autos informações precisas sobre as condições de sobrevivência dos KATOKIM, 
DETERMINO a realização de estudo antropológico sobre o caso, devendo o perito responder ao seguinte, sem prejuízo de outras considerações que 
julgar pertinentes: 

1. quantas tribos e quantos indivíduos constituem a etnia KATOKIM no Estado de Alagoas? Em que municípios estão 
localizados? 

2. qual a área total do território atualmente ocupado pelas famílias KATOKIM no Estado de Alagoas? Qual a densidade 
demográfica? Esse espaço é suficiente e adequado à reprodução dos KATOKIM? Por quê? 

3. qual a principal atividade econômica desenvolvida por tais povos? Como vêm sobrevivendo ao longo dos anos? 
4. as famílias KATOKIM usufruem de serviços adequados de saúde (inclusive saneamento básico e coleta de lixo) e educação? 

Quantas crianças (pessoas menores de 12 anos) integram a etnia? 
5. o território atualmente ocupado por tais povos é de titularidade de quem? Quem arca com eventuais custos dessa ocupação? 

Essa forma de ocupação é adequada? 
6. qual a área adequada e suficiente para a reprodução e a sobrevivência física e cultural dos KATOKIM?  
7. qual localidade, no Estado de Alagoas, é a mais adequada à sua sobrevivência e à sua reprodução física e cultural? É preferível 

que tal localidade esteja nas proximidades do território onde atualmente tais povos já estão estabelecidos? Por quê? 
8. que providências a União e a FUNAI têm adotado para garantir a sobrevivência digna dos índios KATOKIM e a sua 

reprodução física e cultural? 
9. Qual seria a solução mais adequada para resolver o problema apontado nestes autos (inexistência de território tradicional 

reconhecido e condições precárias de sobrevivência)? 
Outrossim, DETERMINO o envio de ofício à FUNAI para que apresente a este órgão, no prazo de 30 dias, proposta de solução 

do problema referente à ausência de território adequado à sobrevivência digna e à reprodução física e cultural dos índios KATOKIM de Alagoas. 
Deve o órgão, ainda, responder às seguintes indagações: 

10. quantas tribos e quantos indivíduos constituem a etnia KATOKIM no Estado de Alagoas? Em que municípios estão 
localizados? 
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11. qual a área total do território atualmente ocupado pelas famílias KATOKIM no Estado de Alagoas? Qual a densidade 
demográfica? Esse espaço é suficiente e adequado à reprodução dos KATOKIM? Por quê? 

12. qual a principal atividade econômica desenvolvida por tais povos? Como vêm sobrevivendo ao longo dos anos? 
13. as famílias KATOKIM usufruem de serviços adequados de saúde (inclusive saneamento básico e coleta de lixo) e educação? 

Quantas crianças (pessoas menores de 12 anos) integram a etnia? 
14. o território atualmente ocupado por tais povos é de titularidade de quem? Quem arca com eventuais custos dessa ocupação? 

Essa forma de ocupação é adequada? 
15. qual a área adequada e suficiente para a reprodução e a sobrevivência física e cultural dos KATOKIM?  
16. qual localidade, no Estado de Alagoas, é a mais adequada à sua sobrevivência e à sua reprodução física e cultural? É 

preferível que tal localidade esteja nas proximidades do território onde atualmente tais povos já estão estabelecidos? Por quê? 
17. que providências a FUNAI têm adotado para garantir a sobrevivência digna dos índios KATOKIM e a sua reprodução física e 

cultural? 
Cumpra-se. 
Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
Procuradora da República 

 
PORTARIA Nº 3, DE 6 DE MARÇO DE 2013 

 
Determina a prorrogação do presente ICP por mais 01 (um ano). ICP nº 
1.11.000.000077/2009-87 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nas Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, resolve 

PRORROGAR o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO referido em epígrafe por mais 01 (um) ano, a partir desta data, tendo em vista a necessidade de 
diligências complementares. 

Proceda-se a comunicação à 5ª CCR. 
Quanto à instrução, nota-se, pelo extrato de consulta ao sítio do FNDE (em anexo), que apenas a documentação referente ao 

PNAE 2008 está tida como inadimplente, uma vez que para o PDDE, o PNATE e o BLARF as documentações estão sob análise. Há, ainda, 
sinalização de aprovação para os recursos referentes ao PDDE. 

Isto posto, determina-se as seguintes providências: 
a) Oficie-se ao FNDE, requisitando, em 20 (vinte) dias, cópia do processo de prestação de contas referente ao PNAE, ano de 

2008, do município de Delmiro Gouveia. No mesmo expediente, requisitar informações sobre se o porquê da sinalização de INADIMPLÊNCIA para 
aquele município e, ainda, se houve/há/vai haver procedimento de Tomada de Contas Especial instaurada para o caso. 

 
MARCIAL DUARTE COELHO 

 
PORTARIA Nº 14, DE 17 DE JULHO DE 2013 

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

 

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

Na espécie, cuida-se de Peças de Informação autuadas em virtude de suposta ameaça sofrida por integrante de comunidade 
quilombola em razão da titulação de terras quilombolas. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à 1ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI 1.11.001.000014/2013-15 

Interessado: MARIA JOSÉ FERREIRA LIMA 

Representante: INCRA/AL 

Representado: a esclarecer 

Assunto: apurar o atual estágio da titulação de terras da Comunidade Quilombola Guaxinim, em Cacimbinhas/AL. 

Registre-se a presente Portaria. 

No mais, quanto à instrução do feito, determina-se: 

1. o envio de cópia da notitia criminis ao MPE, por ser estadual a competência; 

2. o envio de ofício ao INCRA, para que informe o atual estágio da titulação do território quilombola mencionado na notitia 
criminis. 

 
POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
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PORTARIA Nº 17, DE 18 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Procedimento Investigatório Criminal SIGILOSO 
no âmbito da PRM Arapiraca. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado nos artigos 129 da 

Constituição da República; 6º, VII e XIV, e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93 e ainda nas Resoluções nº 87/06 do CSMPF e nº 23/07 do CNMP, 
resolve determinar a instauração de Procedimento Investigatório Criminal diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de 
uma das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Res. nº 87/06 do CSMPF. 

Na espécie, cuida-se de PI instaurada a partir de representação noticiando a prática de crimes de racismo, ameaça e cárcere 
privado pelos servidores federais da Funai, Frederico Vieira Campos e Eduardo Nunes. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à 6ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI 1.11.001.000086/2013-54 
Interessado: Dados pessoais sigilosos  
Assunto:  representação noticiando a prática de crimes de racismo, ameaça e cárcere privado pelos servidores federais da Funai, 

Frederico Vieira Campos e Eduardo Nunes. 
Câmara: 2ª e 6ª CCR´s 
Registre-se a presente Portaria. 
No mais, quanto à instrução do feito, determina-se: 
1. Inicialmente, nos termos do art. 16, §2° da Res. 87/CSMPF, DECRETO O SIGILO do presente procedimento, tendo em vista 

noticiar a prática de fatos graves por parte de servidores públicos federais encarregados de zelar pelos direitos dos povos indígenas. Providências 
necessárias a assegurar o sigilo em tela. 

2. Notifiquem-se o representante e as vítimas por ele indicadas, para envie a este órgão rol de testemunhas dos fatos noticiados, 
bem como quaisquer outros elementos de convicção de que disponha e que possa servir como prova de suas alegações. 

 
POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

 
PORTARIA Nº 18, DE 18 DE JULHO DE 2013 

 
Determina a instauração de Procedimento Administrativo no âmbito da PRM 
Arapiraca. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado nos artigos 129 da 

Constituição da República; 6º, VII e XIV, e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93 e ainda nas Resoluções nº 87/06 do CSMPF e nº 23/07 do CNMP, 
resolve determinar a instauração de Procedimento Preparatório (Procedimento Administrativo) diante da insuficiência de elementos que permitam a 
imediata adoção de uma das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Res. nº 87/06 do CSMPF. 

Na espécie, cuida-se de PI instaurada a partir de representação das mulheres indígenas da etnia Tingui-Botó, relatando a 
ocorrência de possíveis ilicitudes no interior da Fazenda Ipioca, em Feira Grande/AL, a saber: comercialização de bebidas, drogas e extração ilegal 
de madeira com o consentimento dos lideres tribais. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à 6ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI 1.11.001.000131/2012-90 
Representante: Mulheres indígenas da Fazenda Ipioca; Tribo Tingui-Botó 
Assunto: representação das mulheres indígenas da etnia Tingui-Botó, relatando a ocorrência de possíveis ilicitudes no interior da 

Fazenda Ipioca, a saber: comercialização de bebidas, drogas e extração de madeira com o consentimento dos lideres tribais. 
Câmara: 6ª CCR 
Registre-se a presente Portaria e cumpra-se o despacho de fls. 2.v. 
Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
 

PORTARIA Nº 19, DE 18 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Procedimento Administrativo no âmbito da PRM 
Arapiraca. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado nos artigos 129 da 

Constituição da República; 6º, VII e XIV, e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93 e ainda nas Resoluções nº 87/06 do CSMPF e nº 23/07 do CNMP, 
resolve determinar a instauração de Procedimento Preparatório (Procedimento Administrativo) diante da insuficiência de elementos que permitam a 
imediata adoção de uma das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Res. nº 87/06 do CSMPF. 

Na espécie, cuida-se de PI autuada nesta PRM, a partir de representação do Sindicato dos Trabalhadores do SAMU – 
SINSAMU/AL, segundo a qual há carência de equipamentos básicos de proteção e de socorro nas viaturas, bem como a falta de renovação da frota. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à 1ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI 1.11.001.000210/2012-09 
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Representante: Sindicato dos Trabalhadores do SAMU – SINSAMU/AL 
Representado: Estado de Alagoas 
Assunto: representação do Sindicato dos Trabalhadores do SAMU – SINSAMU/AL, segundo a qual há carência de equipamentos 

básicos de proteção e de socorro nas viaturas, bem como a falta de renovação da frota. 
Câmara: 1ª CCR 
Registre-se a presente Portaria e oficie-se ao Diretor do SAMU Arapiraca para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre os 

fatos relatados na representação. 
Oficie-se o Ministério da Saúde, através da Coordenação-Geral de Urgência e Emergência, para que informe como ocorreu, mês 

a mês, o financiamento da União em relação ao SAMU-Arapiraca, em relação aos anos de 2011, 2012 e 2013. Deve o órgão, inclusive, enviar 
planilha demonstrativa do financiamento, bem como dos instrumentos jurídicos que o viabilizaram (termos de cooperação, convênios, contratos de 
repasse etc). 

Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
 

PORTARIA Nº 20, DE 18 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Procedimento Administrativo no âmbito da PRM 
Arapiraca. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado nos artigos 129 da 

Constituição da República; 6º, VII e XIV, e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93 e ainda nas Resoluções nº 87/06 do CSMPF e nº 23/07 do CNMP, 
resolve determinar a instauração de Procedimento Preparatório (Procedimento Administrativo) diante da insuficiência de elementos que permitam a 
imediata adoção de uma das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Res. nº 87/06 do CSMPF. 

Na espécie, cuida-se de PI instaurada nesta PRM a partir de cópia do Processo Administrativo nº 02/2013, oriundo do MPE/AL, 
versando sobre a mudança de escola e transporte escolar fornecido aos alunos indígenas da aldeia Riacho Fundo, localizada em Palmeira dos Índios. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à 6ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI 1.11.001.000027/2013-86 
Representante: EDJALMO RAMOS DOS SANTOS (cacique da aldeia Riacho Fundo do Meio) 
Representado: a esclarecer. 
Assunto: cópia do Processo Administrativo n. 02/2013, oriundo do MPE/AL, versando sobre a mudança de escola e transporte 

escolar fornecido aos alunos indígenas da aldeia Riacho Fundo, localizada em Palmeira dos Índios. 
Câmara: 6ª CCR 
Registre-se a presente Portaria e notifique-se uma liderança indígena da aldeia Fazenda Canto para esclarecer quais os problemas 

enfrentados pela referida comunidade com as mudanças relatadas. 
Providências necessárias. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
 

PORTARIA  Nº 20, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 

EMENTA: Portaria. Criminal. Determina a instauração de Procedimento 
Investigatório Criminal no âmbito da PRM Arapiraca/AL. Possível prática dos 
crimes de descumprimento e de fraude à execução de decisões proferida pela 
Justiça Federal de Alagoas. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado no art. 129, da Constituição da 

República c/c art. 6º, V e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e ainda de acordo com as Resoluções nº 77/04-CSMPF e nº 13/06-CNMP, 
determina a instauração de Procedimento Investigatório Criminal visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o objetivo de 
averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática adiante narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 
medidas judiciais, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: 

Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 
regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos da 
União quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 5º, V, b da LC nº 75/931); 

Considerando que é função do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública (art. 129, I da CR); 
Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI da CR); 
Considerando foram encaminhados pela Promotoria de Justiça de Traipu/AL um ofício e um escrito anônimo relatando que 

pessoas que figuram como rés e condenadas em ações penais e em ações civis públicas por atos de improbidade administrativa possivelmente 
estariam descumprindo ordens judiciais. 

DELIBERA INSTAURAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL e para instrução do feito, desde logo, 
determina a realização das seguintes diligências: 
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a) A autuação do presente feito como “Procedimento Investigatório Criminal”,  destinado a apurar a possível prática dos crimes 
previstos nos artigos 330 e 179 do CP, consistente no descumprimento de ordens judiciais e na realização de fraudes à execução de decisões 
judiciais; 

b) A juntada das peças informativas em anexo;  
c) A expedição de ofício à Junta Comercial de Alagoas requisitando o envio, no prazo de 15 (quinze) dias, de cópia do contrato 

social e de todos os aditivos/alterações da empresa MECA CONSTRUÇÕES; 
d) A expedição de ofício à Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas solicitando a designação do servidor 

Adger Fernandes para que compareça à obra de construção de casas localizada na entrada da cidade de Girau do Ponciano, em frente ao posto de 
combustível, e se informe, informalmente, sobre o seu responsável (se ente público ou privado) e empresas envolvidas, em específico se há locação 
de máquinas pesadas pela empresa MECA CONSTRUÇÕES; 

e) Sejam oficiados os Juízos Federais com jurisdição no Município de Traipu/Al, para que informem quais as ações de 
improbidade e/ou ordinária de ressarcimento ao erário já julgadas, com ou sem trânsito em julgado em face do investigado, bem como bem como as 
execuções de títulos judiciais e extrajudiciais em trâmite e/ou julgadas; 

f) Requeira-se vista de todos os autos judiciais nos quais houve a decretação de indisponibilidade de bens do investigado, para 
fins de extração de cópia das informações pertinentes e análise comparativa com as informações contidas nestes autos. 

Com a resposta, ou esgotado prazo fixado no ofício sem ela, façam-me os autos conclusos. 
À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 

fins de comunicação e publicação à 2ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Referência: PI n. 1.11.001.000085/2013-18 
Interessados: União; Sociedade. 
Representante: Promotoria de Justiça de Traipu/AL. 
Assunto: Possível prática dos crimes previstos nos artigos 330 e 179 do CP, consistente no descumprimento de ordens judiciais e 

na realização de fraudes à execução de decisões judiciais. 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
 

PORTARIA  Nº 21, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 

EMENTA: Portaria. Criminal. Determina a instauração de Procedimento 
Investigatório Criminal no âmbito da PRM Arapiraca/AL. Possível prática de 
sonegação de contribuição previdenciária. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado no art. 129, da Constituição da 

República c/c art. 6º, V e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e ainda de acordo com as Resoluções nº 77/04-CSMPF e nº 13/06-CNMP, 
determina a instauração de Procedimento Investigatório Criminal visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o objetivo de 
averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática adiante narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 
medidas judiciais, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: 

Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 
regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos da 
União quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 5º, V, b da LC nº 75/931); 

Considerando que é função do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública (art. 129, I da CR); 
Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI da CR); 
Considerando a remessa a esta Procuradoria da República em Arapiraca de representação, inicialmente apresentada à 

Procuradoria do Trabalho em Arapiraca, informando que a Indústria de Alumínio Pioneiro Ltda. não realiza recolhimento de contribuições 
previdenciárias. 

DELIBERA INSTAURAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL e para instrução do feito, desde logo, 
determina a realização das seguintes diligências: 

a)  A autuação do presente feito como “Procedimento Investigatório Criminal”,  destinado a apurar a possível prática do crime 
previsto no artigo 337-A do CP, consistente na sonegação de contribuição previdenciária; 

b)  Expeça-se ofício à Receita Federal requisitando informações acerca do regular recolhimento de contribuições previdenciárias 
patronais e do trabalhador pela empresa investigada, no período de 2010 a 2013, bem como que remeta cópia de eventuais procedimentos 
administrativos fiscais e representações fiscais para fins penais porventura existentes em face da empresa. Em caso de apuração de débitos, 
informações quanto à data de constituição definitiva  e se há causas suspensivas da exigibilidade; 

c)  Oficie-se a Previdência Social (INSS) para que remeta as informações dos empregados/trabalhadores cadastrados pela 
empresa investigada no CNIS no período de 2010 a 2013. 

Com a resposta, ou esgotado prazo razoável, façam-me os autos conclusos. 
À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 

fins de comunicação e publicação à 2ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Referência: PA n. 1.11.001.0000181/2012-77 
Interessados: União; Sociedade. 
Representante: Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região. 
Assunto: Possível prática do crime previsto no artigo 337-A do CP, consistente na sonegação de contribuição previdenciária; 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
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PORTARIA Nº 22, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 

EMENTA: Portaria. Criminal. Determina a instauração de Procedimento 
Investigatório Criminal no âmbito da PRM Arapiraca/AL. Possíveis 
irregularidades praticadas na gestão dos recursos transferidos ao Município de 
Traipu/AL pelo Ministério do Meio Ambiente por meio do Convênio n. 
009/2001. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado no art. 129, da Constituição da 

República c/c art. 6º, V e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e ainda de acordo com as Resoluções nº 77/04-CSMPF e nº 13/06-CNMP, 
determina a instauração de Procedimento Investigatório Criminal visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o objetivo de 
averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática adiante narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 
medidas judiciais, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: 

Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 
regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos da 
União quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 5º, V, b da LC nº 75/931); 

Considerando que é função do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública (art. 129, I da CR); 
Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI da CR); 
Considerando que foi encaminhado pela Procuradoria Regional da República da 5ª Região o procedimento administrativo n. 

1.05.000.000915/2011-44 que trata sobre possíveis irregularidades praticadas na gestão dos recursos transferidos ao Município de Traipu/AL pelo 
Ministério do Meio Ambiente por meio do Convênio nº 009/2001. 

DELIBERA CONVERTER O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTATIVO EM PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL e para instrução do feito, desde logo, determina a realização das seguintes diligências: 

a) A autuação do presente feito como “Procedimento Investigatório Criminal”,  destinado a apurar a possível prática dos crimes 
previstos no art. 1º do Decreto-Lei n. 201/67; 

b) A juntada das peças informativas em anexo;  
c) Junte-se aos autos, ainda que em meio digital, cópia da petição inicial da ação de improbidade que versam sobre os fatos aqui 

apurados no âmbito criminal; 
d) Após, façam-me os autos conclusos para confecção da denúncia. 
À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 

fins de comunicação e publicação à 2ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Referência: PA n.  1.05.000.000915/2011-44. 
Interessados: União; Sociedade. 
Representante: Procuradoria Regional da República da 5ª Região. 
Assunto: Possíveis irregularidades praticadas na gestão dos recursos transferidos ao Município de Traipú/AL pelo Ministério do 

Meio Ambiente por meio do Convênio nº 009/2001. 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
 

PORTARIA Nº 22, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, titular do 5º Ofício da Procuradoria da 
República em Alagoas, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art. 7º, inc. I, ambos da 
Lei Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que foram distribuídas ao 5º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas as Peças de Informação nº 
1.11.000.000667/2013-04; 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir de comunicação do  Juiz Federal Titular da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Estado de Alagoas, pelo qual informa que nos autos da ação de desapropriação nº 0001292-61.2004.4.05.8000 foi determinado ao 
INCRA a emissão de Títulos da Dívida Agrária – TDAs complementares com vista a indenizar o expropriado, tendo a autarquia se omitido 
injustificadamente no lançamento de tais títulos; 

CONSIDERANDO que a conduta acima pode caracterizar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, II da Lei n.º 
8.429/1992. 

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a confirmar as condutas acima mencionadas; 

DETERMINA: 

1) a instauração de Inquérito Civil Público para apuração dos fatos acima descritos e suas circunstâncias; 

2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal; 

3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 
(dez) dias, e à 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas; 

4) a título de diligências investigatórias iniciais: 
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4.1) requisite-se ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INGRA cópia integral, preferencialmente em meio 
digital, do processo administrativo nº 54360.000950/2011-35; 

4.2) solicite-se à 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Alagoas que encaminhe cópia integral, preferencialmente em meio 
digital, do processo de desapropriação nº 0001292-61.2004.4.05.8000. 

 
CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 

 
PORTARIA Nº 23, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
Determina a instauração de Procedimento Administrativo no âmbito da PRM 
Arapiraca. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado nos artigos 129 da 

Constituição da República; 6º, VII e XIV, e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93 e ainda nas Resoluções nº 87/06 do CSMPF e nº 23/07 do CNMP, 
resolve determinar a instauração de Procedimento Preparatório (Procedimento Administrativo) diante da insuficiência de elementos que permitam a 
imediata adoção de uma das medidas previstas nos incisos I a VI do art. 4º da Res. nº 87/06 do CSMPF e tendo em vista a necessidade de 
complementar as informações essenciais à instauração de futuro e eventual inquérito civil e à propositura de ação civil pública. 

Na espécie, cuida-se de PI instaurada a partir de representação encaminhada pelo representante legal da EMPRESA DE 
RADIODIFUSÃO INFORMATIVA E COMUNITÁRIA JATOBÁ FM LTDA, em Pão de Açúcar, solicitando a propositura de ação cautelar, a fim 
de possibilitar a continuação do funcionamento da rádio até a obtenção da autorização da ANATEL, requerida no processo n. 5300036286/2011. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à PFDC e 6ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI 1.11.001.000153/2013-31 
Interessado: EMPRESA DE RADIODIFUSÃO INFORMATIVA E COMUNITÁRIA JATOBÁ FM LTDA  
Assunto: pedido de propositura de ação cautelar, a fim de possibilitar a continuação do funcionamento da rádio até a obtenção da 

autorização da ANATEL, requerida no processo n. 5300036286/2011 
Câmara: PFDC e 6ª CCR 
Registre-se a presente Portaria. 
No mais, quanto à instrução do feito, determina-se: 
1. Notifique-se o representante, para que, no prazo de 10 dias, apresente a este órgão: cópia dos atos constitutivos da pessoa 

jurídica EMPRESA DE RADIODIFUSÃO INFORMATIVA E COMUNITÁRIA JATOBÁ FM LTDA; cópia da inicial do mandado de segurança a 
que se refere na representação, bem como da sentença e dos acórdãos ou decisões monocráticas proferidos nos autos pelo TRF correspondente, STJ e 
STF; 

2. Notifiquem-se a ANATEL e a UNIÃO para, querendo, manifestarem-se sobre a representação em 10 dias úteis. Encaminhe-se 
com a notificação cópia integral da representação apresentada a este órgão, acompanhada dos documentos que a instruem. Deve a União esclarecer 
por que, apesar de a rádio não possuir autorização para funcionar, vários órgãos públicos federais utilizam-se de seus serviços; 

3. o envio de requisição à ANATEL, para que encaminhe cópia do processo n. 5300036286/2011 e esclareça o motivo de o 
pedido não ter sido ainda apreciado; 

4. o envio de memorando ao perito em antropologia do MPF, para que esclareça que impacto peculiar e eventualmente 
irreparável a paralisação da rádio ocasionará às populações tradicionais de Alagoas. Deve o perito esclarecer quais são as comunidades virtualmente 
afetadas e em que os impactos eventualmente sofridos por elas divergem dos impactos sofridos pelo restante da população, indicando, ainda, em que 
medida o evento afetará de maneira irreparável o peculiar modo de criar, viver e fazer de tais povos.  

Cumpra-se. 
 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 
 

PORTARIA  Nº 23, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 

EMENTA: Portaria. Criminal. Determina a instauração de Procedimento 
Investigatório Criminal no âmbito da PRM Arapiraca/AL. Possível prática de 
crime de responsabilidade (art. 1º, XIV, DL 201/67). Possível 
descumprimento, sem motivo justificado, de decisão judicial por José 
Rodrigues Gomes, à época Prefeito do Município de Água Branca. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, fundamentado no art. 129, da Constituição da 

República c/c art. 6º, V e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e ainda de acordo com as Resoluções nº 77/04-CSMPF e nº 13/06-CNMP, 
determina a instauração de Procedimento Investigatório Criminal visando a regular e legal coleta de elementos de instrução, com o objetivo de 
averiguar a veracidade e a profundidade da situação fática adiante narrada e, caso necessário, buscar uma resolução administrativa e/ou adotar 
medidas judiciais, pelos seguintes fundamentos de fato e de direito: 

Considerando que a Constituição da República incumbiu o Ministério Público de velar pela manutenção da ordem jurídica e do 
regime democrático de direito, bem como defender os interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR); 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público da União zelar pelo efetivo respeito aos Poderes Públicos da 
União quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 5º, V, b da LC nº 75/931); 

Considerando que é função do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública (art. 129, I da CR); 
Considerando que é função do Ministério Público expedir notificações, requisitar informações e documentos nos procedimentos 

administrativos de sua competência (art. 129, VI da CR); 
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Considerando que este procedimento visa apurar possível crime de responsabilidade, em virtude do descumprimento sem motivo 
justo, pelo Sr. José Rodrigues Gomes, de decisão judicial exarada nos autos do Processo nº 000890-98.2009.4.05.8001 

DELIBERA INSTAURAR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL e, para instrução do feito, desde logo, 
determina a realização das seguintes diligências: 

a)  A autuação do presente feito como “Procedimento Investigatório Criminal”,  destinado a apurar a prática do crime previsto no 
art. 1º, XIV, DL 201/67, consistente na desobediência a decisão judicial  exarada nos autos do Processo nº 000890-98.2009.4.05.8001 por José 
Rodrigues Gomes, à época Prefeito do Município de Água Branca. 

b)  Façam-se os autos conclusos para elaboração de denúncia/arquivamento. 
Com a resposta, ou esgotado prazo razoável, façam-me os autos conclusos. 
À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 

fins de comunicação e publicação à 2ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Referência: PA n. 1.11.001.0000169/2011-81 
Interessados: União; Sociedade. 
Representante: Este procedimento surgiu de cópia do processo nº 0000890-98.2009.4.05.8001. 
Assunto: Possível prática de crime de responsabilidade 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
 

PORTARIA Nº 23, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito, titular do 5º Ofício da Procuradoria da 

República em Alagoas, em razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art. 7º, inc. I, ambos da 
Lei Complementar nº 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que foram distribuídas ao 5º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas as Peças de Informação nº 
1.11.000.000652/2013-38; 

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi autuado a partir de representação feita pelo Município de Joaquim Gomes/AL, 
a qual narra que o ex-prefeito, BENEDITO DE PONTES SANTOS, deixou de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, no exercício financeiro de 2010;  

CONSIDERANDO que os fatos acima podem caracterizar ato de improbidade administrativa previsto nos art. 11, VI da Lei n.º 
8.429/1992, bem como o crime tipificado no art. 1º, VII do Decreto-Lei n.º 201/1967; 

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a confirmar as condutas acima mencionadas; 
DETERMINA: 
1) a instauração de Inquérito Civil Público para apuração dos fatos acima descritos e suas circunstâncias; 
2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal; 
3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10 

(dez) dias, e ao Representante; 
4) a título de diligência investigatória inicial, que seja requisitado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 

cópia integral do processo de repasse de recursos do PDE-Escola ao Município de Joaquim Gomes/AL, no exercício financeiro de 2010. 
 

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS 
 

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

 
PORTARIA Nº 261, DE 29 DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista a competência delegada por 

meio da Portaria PGR no 458, de 2 de julho de 1998, e em atendimento ao voto nº 495, exarado pela Exmª Senhora Procuradora Regional da 
República Fátima Aparecida de Souza Borghi, acolhido por unanimidade, na deliberação da 4ª CCR, na Sessão nº 378ª, de 26 de março de 2013, 
resolve: 

I – Designar a Doutora VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE, Procuradora da República lotada na 
Procuradoria da República no Município de Feira de Santana (PRM/Feira de Santana), para oficiar nos autos nº 1.14.000.000698/2002-92, dando 
prosseguimento à apuração dos fatos, de acordo com a manifestação da Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Parágrafo único. Nos afastamentos da Dra. Vanessa Cristina Gomes Previtera Vicente, atuarão nos autos nº 
1.14.000.000698/2002-92 os procuradores da república designados para itinerância no 1º Ofício da PRM/Feira de Santana. 

 
WILSON ROCHA DE ALMEIDA NETO 

 
DESPACHO DE 30 DE JULHO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº 1.14.007.000077/2010-59 

 
Não tendo formado convicção quanto aos fatos em apuração no presente Inquérito Civil, bem como diante da imprescindibilidade 

do aguardo de resposta ao ofício de f. 785, determino a prorrogação do feito por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15, da Resolução 
87/2010/CSMPF. 
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Por fim, cientifique-se a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Coordenador, 
remetendo-lhe cópia da decisão para fins de homologação, solicitando, ainda, a publicação da presente prorrogação, caso homologada, conforme 
disposto no art. 15 e parágrafo 1º da Resolução n° 87/2010. 

 
ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

 Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 25, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil no âmbito da PR-BA. Ref.: Peças 
de Informação nº 1.14.000.001639/2013-94. 

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

II, III e VI, da Constituição Federal de 1988,  e de acordo com as Resoluções nº 87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, e: 
a) Considerando a representação ofertada pelo Sr. Nilson Cardoso de Souza, narrando as dificuldades de obter consulta na 

especialidade proctologia e exame de ultrassonografia de abdômen total, no âmbito dos ambulatórios do Complexo do Hospital Universitário Prof. 
Dr. Edgard Santos (COM-HUPES), reclamando também da falta de urbanidade no atendimento recebido naquela unidade. 

b) Considerando a necessidade de obter maiores informações sobre os fatos narrados e sobre a atenção específica à saúde naquela 
unidade de saúde, em virtude de tratar-se de Hospital gerido por autarquia federal, a Universidade Federal da Bahia (UFBA); 

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

RESOLVE INSTAURAR Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87, de 06/04/2010, com o seguinte 
objeto: “averiguar a disponibilidade da consulta médica na especialidade proctologia e de exame de ultrassonografia do abdômen total, bem como os 
motivos da eventual indisponibilidade, nos ambulatórios do Complexo do Hospital Universitário Prof. Dr. Edgard Santos (COM-HUPES)”, 
determinando as seguinte providências preliminares: 

1)  Oficie-se ao representante, comunicando a instauração do presente Inquérito Civil, que visa precipuamente a tutela do Direito 
à Saúde sob o aspecto coletivo; 

2)  Oficie-se ao Diretor Geral do Complexo do Hospital Universitário Prof. Dr. Edgard Santos (COM-HUPES), comunicando a 
instauração do presente inquérito civil, encaminhando cópia da representação e desta portaria de instauração, para solicitar as informações acerca dos 
fatos narrados, em especial da disponibilidade ou não de consulta em proctologia e exame de ultrassom do abdômen total, dos motivos da eventual 
não disponibilidade, bem assim em relação à questão da urbanidade no atendimento dispensado a clientela usuária pelo setor de marcação de 
consultas/exames; 

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

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

DOMÊNICO D'ANDREA NETO 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 34, DE 26 DE JULHO DE 2013 

 
MÁRIO ALVES MEDEIROS, Procurador da República, lotado e em exercício na Procuradoria da República no Município de 

Vitória da Conquista, nos termos do art. 2º, I, da Resolução nº 23/07 do CNMP, e do art. 2, I, da Resolução nº 87/06, do CSMPF e, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO, outrossim, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e 

a ação civil pública para a proteção dos direitos indisponíveis; 
CONSIDERANDO o inteiro teor do procedimento 1.14.007.000216/2012-14, instaurado a partir do envio pela Procuradoria da 

República na Bahia do Ofício Circular nº 02/2012-PRBA/2º OF/CIV/DDN, bem assim do Ofício Circular nº 81/2012/PFDC/MPF, os quais denotam 
a necessidade de acompanhar a implementação de políticas públicas voltadas ao cumprimento da “meta de redução em três quartos, entre 1990 e 
2015, da taxa de mortalidade materna do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento” no Estado da Bahia; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do presente procedimento ao quanto determina a Resolução 87/06 do CSMPF, 
especialmente o seu art. 4º, § 4º (Incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o fito de apurar adequadamente os fatos. 
De conseguinte, deverá o Cartório: 
a) Registrar e autuar a presente portaria, juntamente com o Procedimento Administrativo nº 1.14.007.000216/2012-14 
 b) Registrar que o objeto do presente Inquérito Civil é apurar a responsabilidade dos gestores públicos quanto à adoção de 

políticas públicas voltadas ao cumprimento da “meta de redução em três quartos, entre 1990 e 2015, da taxa de mortalidade materna do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento” no âmbito da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista. 

c) Em face da vinculação do presente inquérito civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, determino a alteração da 
capa dos autos, atentando-se à padronização das cores adotadas no âmbito da PRBA.   

Diante da necessidade de impulsionar as apurações, determino a expedição de ofício à 20ª Diretoria Regional de Saúde, 
solicitando-se esclarecimentos acerca das medidas adotadas na região sudoeste, notadamente nos municípios de Vitória da Conquista, Itapetinga e 
Brumado, quanto à implementação do plano estadual da rede cegonha, notadamente diante dos arts. 3º e 6º da Resolução CIB  318/2011.   
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Fica a servidora Ana Paula de Araújo, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 
23/2007 – CNMP, nomeada para funcionar como Secretária; a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram o Setor 
Jurídico desta Procuradoria da República, por meio de termo nos autos. 

Por fim, fica determinado que seja cientificada a egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com remessa, em dez 
dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, de cópia da presente portaria, solicitando-se a sua publicação. 

 
MÁRIO ALVES MEDEIROS 

 
PORTARIA N.º 36, DE 30 DE JULHO DE 2012 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 1.14.012.000008/2013-19 

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

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

Federal, precipuamente a de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos;  

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

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

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento do inquérito civil público em vista dos princípios que regem a 
Administração Pública e dos direitos e garantias individuais; 

CONSIDERANDO que tramita, desde 15 de abril de 2013, o Procedimento Administrativo 1.14.012.000008/2013-19, instaurado 
a partir do recebimento nesta Procuradoria da República em Irecê de cópia do Inquérito Civil Público nº 1.14.003.000037/2010-47, que apura 
possíveis irregularidades na aplicação de verbas públicas federais repassadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate e do FIA pelo 
estado da Bahia e pelos municípios da Barra e Wanderley, destinados à implementação de políticas para a erradicação de trabalho infantil e 
regularização do trabalho adolescente; 

CONSIDERANDO a necessidade de que as possíveis irregularidades na aplicação dos recursos sejam investigadas por meio de 
procedimento próprio, a fim de uma melhor organização da instrução probatória; 

RESOLVE, o signatário, nos termos do artigo 2°, inciso II, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, em como do art. 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, CONVERTER O PRESENTE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a autuação da presente portaria, bem como a adoção 
das seguintes diligências: 

1.  Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a conversão do presente procedimento administrativo em  inquérito 
civil público, consoante determinação do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

2.  Altere-se as informações da autuação no Sistema Único de Informações do MPF, fazendo constar como Inquérito Civil 
Público; 

3. Oficie-se novamente à Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome requisitando, no 
prazo de 15 dias, informações atualizadas acerca da prestação de contas dos recursos repassados por meio do PETI ao município de Barra/BA, nos 
exercícios financeiros de 2009 e 2010. Solicite-se ainda o envio dos documentos atinentes à análise de tal prestação de contas, informando caso haja 
alguma pendência; 

4. Concluso com a resposta aos ofícios encaminhados ou no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o que ocorrer primeiro. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 155, DE 29 DE JULHO DE 2013 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República e 
2. 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; 
3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social; 
4. CONSIDERANDO as declarações prestadas por DENE QUEILA PEREIRA E SOUZA FELICIANO, noticiando que foi 

cadastrada no PSF - Programa Saúde da Família pela prefeitura municipal de IBITIARA/BA sem a sua autorização e que nunca trabalhou para o 
aludido PSF; 

5. Determina, de logo: 
a) autue-se essa portaria, instruída com a documentação que compõe o Expediente nº PR-BA-00002220/2013, procedendo-se aos 

devidos registros no Sistema Único;  
b) Oficie-se à prefeitura municipal de Ibitiara/BA, requisitando-lhe, no prazo de 15 (quinze) dias: b.1) o envio de informações 

sobre os fatos noticiados por DENE QUEILA PEREIRA E SOUZA FELICIANO (devendo seguir em anexo cópia do termo de declarações); b.2) 
que informe se DENE QUEILA PEREIRA E SOUZA FELICIANO trabalhou para o PSF de Ibitiara/BA, enviando folhas de ponto e quaisquer 
outros documentos que comprovem tal trabalho.  
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6. Dê-se ciência à 5º CCR/MPF. 
 

MARCELA RÉGIS FONSECA 
 

PORTARIA Nº 156, DE  31  DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de inquérito civil no âmbito da PRM Guanambi-BA. 
EXPEDIENTE – PRM-GNB-BA-00002361/2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, fundamentado nos art. 6º, VII, alínea “a” e “c”, da LC 75/93 e 129, incisos II, III e VI da 

CRFB/88, e de acordo com as Resoluções 87/06-CSMPF e 23/07-CNMP, e: 
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social; 
CONSIDERANDO o teor da representação que acompanha o expediente em epígrafe, noticiando supostas irregularidades 

constatadas pelo FNDE na prestação de contas do Convênio nº 624868/2008, firmado entre aquela Autarquia e o Município de Morpará/BA, para a 
aquisição de veículo automotor destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, no âmbito do “Programa Caminhos da Escola”. 

CONSIDERANDO que o supracitado convênio teve vigência entre 27/05/2008 e 22/12/2008, durante a gestão de Eunício Pereira 
Novais, que assumiu o cargo de Prefeito Municipal, após o falecimento do ex-Prefeito Vilmar Andrade Coimbra, tendo concluído o seu mandato no 
final do ano de 2008, sem ter sido reeleito, e que não há informações detalhadas acerca da natureza das irregularidades constatadas, que levaram à 
inadimplência da municipalidade frente ao FNDE. 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução CSMPF n. 87/2010, com o seguinte 
objeto: “apurar supostas irregularidades constatadas pelo FNDE na prestação de contas do Convênio nº 624868/2008, firmado entre aquela Autarquia 
e o Município de Morpará/BA, para a aquisição de veículo automotor destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino, no âmbito 
do “Programa Caminhos da Escola”. 

Determino, como diligências iniciais, sejam oficiados: 
a) à Prefeitura Municipal de Morpará, informando sobre a instauração do presente ICP; 
b) ao FNDE para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis: b.1) informe, detalhadamente, a respeito das irregularidades verificadas na 

prestação de contas do Convênio nº 624868/2008, firmado entre esta autarquia e o Município de Morpará/BA; b.2) informe se houve instauração de 
tomada de contas especial para apurar as irregularidades verificadas no Convênio supra; b.3) para que encaminhe cópia integral da prestação de 
contas do referido Convênio; 

c) a Eunício Pereira Novais para que se pronuncie, no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca dos fatos que lhe foram imputados 
(encaminhar cópia da representação).   

Autue-se o expediente originário e a presente portaria, remetendo-se cópia desta para publicação. 
Coloque-se adesivo que aluda se tratar de improbidade com prescrição no final de 2013, fazendo essa advertência no ofício 

dirigido ao FNDE. 
Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 
 

ANALU PAIM CIRNE 
Procuradora da República 

 
PORTARIA Nº 157, DE  31 DE JULHO DE 2013 

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

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”;  

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

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

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

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 
ASSUNTO: “Irregularidades na aplicação de recursos do FUNDEB em Brotas de Macaúbas/BA, no exercício de 2010”. 
TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA: 5ª Câmara 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, com cópia da presente Portaria; 
c) Cumpra-se o despacho anexo. 
 
 

ANALU PAIM CIRNE 
Procuradora da República 
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PORTARIA Nº 158, DE  1°  DE   AGOSTO  DE 2013 
 
 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República e 
 2. 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; 
 3. CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 

proteção do patrimônio público e social; 
 4. CONSIDERANDO o resultado do julgamento das contas do ex-Prefeito de Licínio de Almeida, Cosme Vieira Cangussu 

(2001 a 2004 e 2005 a 2008), pela Câmara Municipal, que decidiu pela sua reprovação, bem como o teor do Parecer Prévio nº 1070/10 do TCM/BA; 
 5. CONSIDERANDO que o aludido Parecer Prévio reporta a ocorrência de saídas de numerários da conta específica do 

FUNDEB, sem documentos correspondentes de despesas, além da realização de despesas inelegíveis com verbas do Fundo, nos exercícios de 2004 e 
2005; 

 6. CONSIDERANDO que o ex-gestor municipal não apresentou a documentação comprobatória da totalidade dos gastos com 
recursos do FUNDEB, por ocasião do julgamento de suas contas, tendo havido despesas não comprovadas da ordem de R$ 207.045.67 (duzentos e 
sete mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos); 

 7. CONSIDERANDO que os pareceres prévios nº 62/05, 026/06, 648/06 também relataram a realização de despesas com 
recursos do FUNDEF, sem que estivessem acompanhadas de documentos comprobatórios dos gastos, durante a gestão do ex-Prefeito Cosme Vieira 
Cangussu; 

 8. CONSIDERANDO a informação, constante da Ata da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Licínio 
de Almeida, segundo a qual teriam sido encontradas irregularidades na prestação de contas do PNATE, referentes ao exercício de 2008.  

9. CONSIDERANDO a necessidade de apurar os fatos supramencionados, RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público, 
vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, pelo que 

 10. DETERMINA, de logo: 
 a) autue-se esta portaria, instruída com a documentação que compõe o Expediente nº PRM-GNB-00001731-2012, bem como 

com cópias dos pareceres prévios nº 162/05, 026/06, 648/06, 1070/10, procedendo-se aos devidos registros no sistema Único; 
 b) providencie-se junto à ASSPA dados qualificativos e endereço do ex-Prefeito Municipal de Licínio de Almeida Cosme Vieira 

Cangussu; 
 c) oficie-se ao TCM/BA e à 7ª IRCE, para que encaminhem, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os relatórios anuais que 

fundamentaram os pareceres prévios nº 162/05, 026/06, 648/06, 1070/10;  
 d) oficie-se à Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida para que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias: c.1) cópia dos 

processos de pagamentos relativos às despesas efetuadas com recursos do FUNDEB, no ano 2008, e do FUNDEF, nos anos de 2004 e 2005; c.2) 
listagem dos processos de pagamento referentes àqueles anos; c.3) cópia dos extratos das contas do FUNDEF e do FUNDEB, referentes aos 
exercícios de 2004, 2005 e 2008;  

 e) oficie-se à CGU para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito da existência de ação de controle ou outro 
procedimento de fiscalização em relação a irregularidades envolvendo verbas federais no âmbito da Prefeitura Municipal de Licínio de Almeida, nos 
exercícios de 2001 a 2008, encaminhando eventuais relatórios que tenham sido produzidos a partir dessas apurações; 

 f) oficie-se ao FNDE para que, no prazo de 10 (dez) dias: f.1) informe se as contas do PNATE do Município de Licínio de 
Almeida/BA, relativas ao ano de 2008, foram aprovadas; em caso negativo, encaminhe informações detalhadas sobre a natureza das irregularidades, 
bem como cópia integral da prestação de contas do Programa; 

 g) oficie-se à Câmara Municipal de Licínio de Almeida/BA, informando a respeito da instauração do presente inquérito civil 
público; 

 h) oficie-se ao ex-Prefeito Cosme Vieira Cangussu para que, caso tenha interesse, se manifesta sobre as irregularidades 
apontadas pela Câmara Municipal de Licínio de Almeida/BA que levaram à reprovação de suas contas relativas ao exercício de 2008. 

 11. Determino que se faça constar dos ofícios requisitórios a advertência quanto à urgência no encaminhamento das informações 
e da documentação solicitadas, em razão da iminência do decurso do prazo prescricional para eventual ajuizamento de ação de improbidade 
administrativa. 

 12. Com o decurso do prazo para resposta, façam-me conclusos os autos, para a adoção de novas medidas necessárias à sua 
instrução, inclusive para que seja avaliada a necessidade de instauração de inquéritos civis em separado para cada um dos fatos apurados. 

 13. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF. 
 

ANALU PAIM CIRNE 
 

PORTARIA Nº 165, DE 6 DE JULHO DE 2013 
 
Determina a prorrogação do presente Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano e dá outras providências. ICP nº 

1.14.006.000013/2009-24 
 
Considerando encontrar-se expirado o prazo para encerramento das investigações e que se faz necessária uma análise mais 

acurada do feito, a fim de verificar diligências a serem realizadas para adoção das medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis ou, ainda, eventual 
promoção de arquivamento, determino a prorrogação do prazo deste inquérito civil público por mais 01 (um) ano, nos termos do art. 15, caput, da 
Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 

 
MARCELO JATOBÁ LÔBO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
 

PORTARIA  N.º 22, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando a realização da audiência pública sobre Conhecimentos Tradicionais Associados ao Patrimônio Genético do 

Cerrado, a realizar-se nos dias 11 e 12 de setembro de 2013, no território quilombola da Comunidade do Cedro, em Mineiros/GO; 
b) considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (artigo 129, inciso III, da CRFB 1988); 
DETERMINO:  
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Procedimento Administrativo cujo objeto é “6ªCCR - GT Conhecimentos 

Tradicionais - Audiência pública sobre Conhecimentos Tradicionais Associados ao Patrimônio Genético do Cerrado, em Mineiros-GO, nos dias 11 e 
12 de setembro de 2013”.  

b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 

c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Frederico Diego de Paula. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
 

PORTARIA Nº 136, DE 24 DE JULHO DE 2013 
 

1.16.000.001192/2013-89 
 
O PROCURADOR DA REPÚBLICA abaixo identificado, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição 

Federal e na alínea “e” do inciso III do artigo 5° da Lei Complementar nº 75/93, 
1. 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); 

2. CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil 
pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da 
Constituição Federal); 

3. CONSIDERANDO a representação da Associação dos Produtores e Moradores Rurais do Setor de Chácaras Recreio Paraíso, 
que noticia problemas ambientais de contaminação da água de córrego localizado no interior da APA Federal da Bacia do Descoberto, comprovado 
pelo laudo de análise nº 10206.00/2011, que atesta que a água não atende aos padrões bacteriológicos de potabilidade (fls. 04/10); 

4. CONSIDERANDO a existência de fortes indícios de que a contaminação da água de córrego da Bacia do Rio Descoberto pode 
ser oriunda da destinação inadequada dos dejetos animais de uma granja localizada nos Sítios Gaivotas I e II, com aproximadamente 40 mil galinhas 
poedeiras (fls. 29/34); 

5. RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, tendo por objeto apurar as irregularidades acima indicadas. 

6. Diante desse articulado, determino: 
a) publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, bem como por meio do sistema Único; 
b) requisite-se à SEMARH a realização de vistoria na Granja “Asa Alimentos – Integração de Matrizes Fazenda Edem”, 

administrada por José Mauro Esteves, localizada na Estrada GO 547, Setor Coimbra, Águas Lindas de Goiás/GO, para verificar a existência de 
indícios de contaminação da água da Bacia do Rio Descoberto pela atividade granjeira, bem como apurar se há outros empreendimentos que possam 
ser responsabilizados pela contaminação da água na região, indicando-se as providências adotadas. Estabeleço o prazo de 30 (trinta) dias para o 
atendimento desta requisição. 

 
RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 

 
PORTARIA Nº 309, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O Procurador da República abaixo subscrito, com fundamento nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal e na 

alínea “b” do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº75/93; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição 

da República, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, como preceitua o artigo 129 da Lei 
Maior; 

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

Considerando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 16 da Lei nº4.504/64, compete ao Instituto Brasileiro de 
Colonização e Reforma Agrária promover e coordenar a execução da Política Nacional de Reforma Agrária; 

Considerando que constitui atribuição da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão fiscalizar a escorreita implementação da 
reforma agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 
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Considerando, nesta linha, que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, observados os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, nos termos da alínea h do inciso I do artigo 5º da Lei Complementar 
nº75/93; 

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

Considerando a necessidade de mais informações acerca da implementação da reforma agrária na área denominada “Fazenda 
Nossa Senhora da Medalha Milagrosa”, localizada no município de Aripuanã/MT, em especial a regular concessão de títulos provisórios dos lotes e 
dos créditos decorrentes; 

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

R E S O L V E instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o objetivo de “fiscalizar a devida implementação da reforma 
agrária no projeto de assentamento Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, localizado no município de Aripuanã/MT, mais especificamente a 
concessão de título provisório dos lotes e dos respectivos créditos de instalação”, conforme determinado em despacho próprio. 

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

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

Por oportuno, com arrimo nos incisos II e IV do artigo 8º da Lei Complementar nº75/93, determino que sejam requisitadas 
informações do INCRA, conforme determinado em despacho próprio. Encaminhe-se, junto com a solicitação, cópia desta portaria de instauração, 
nos termos do §9º do artigo 6º da Resolução nº23/2007 do egrégio Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
GUSTAVO NOGAMI 

 
PORTARIA Nº 335, DE 19 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no inciso III, do artigo 129, 

da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 
Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 

princípios constitucionais relativos ao meio ambiente previstos na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5º,  II, alínea “d”, da Lei Complementar no 75/1993);  

Considerando que compete ao Ministério Público Federal a defesa do meio ambiente (art. 129, inciso III, da Lei Fundamental, e 
artigo 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar no 75/1993); 

Considerando o exercício funcional na área temática do Meio Ambiente relacionada a questões federais; 
Considerando a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa de 

interesses indisponíveis; 
R E S O L V E converter a Peça de Informação n. 1.20.000.000836/2013-99 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para 

acompanhar o cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Ministério Público Federal, Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA e a empresa GERAOESTE – Usinas Elétricas do Oeste S/A decorrentes da instalação da PCH São Lourenço, com 
impactos ambientais diretos no Projeto de Assentamento Beleza (inundação de parte do referido P.A). 

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

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

 
FELIPE A. BOGADO LEITE 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 273, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 

suas atribuições, conforme Portaria PGR nº 368, de 27 de junho de 2012, publicada no DOU Seção 2, de 28 de junho de 2012, e da competência 
delegada pela Portaria PGR nº 458, de 02 de julho de 1998, publicada no DOU Seção 2, de 6 de julho de 1998, RESOLVE: 

1.  Designar o Doutor Juarez Mercante, lotado no 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Passo Fundo, neste 
Estado, em cumprimento à decisão da Egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em 6 de maio de 2013, 
deliberou unanimemente pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar 
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de importação irregular de medicamentos, nos autos do processo nº 5003662-
98.2012.404.7118/RS, proveniente da Vara Federal da Subseção Judiciária de Carazinho. 

2.  Nas hipóteses de remoção para outro ofício da mesma unidade e de promoção ou remoção do membro ora designado para 
exercício do cargo em outra unidade do MPF, em caráter permanente, oficiará no referido processo o membro que o suceder no 1º Ofício da 
Procuradoria da República no Município de Passo Fundo, nos termos do art. 8º da Resolução PR/RS nº 1, de 18 de março de 2005. 
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3.  A presente Portaria vigorará a partir da data de sua publicação. 
 

ALEXANDRE AMARAL GAVRONSKI 
 

DESPACHO DE 25 DE JULHO DE 2013 
 

PRORROGAÇÃO  DE  PRAZO  DE  ICP. Inquérito Civil n. 
1.21.005.000073/2011-37 

 
Considerando a necessidade de buscar maiores informações aptas a delimitar, de modo mais preciso, o(s) sujeito(s) e o objeto de 

investigação deste órgão ministerial no presente procedimento; 
Considerando a meta de otimização do serviço desta Procuradoria da República no que tange ao tratamento dos procedimentos 

administrativos, inquéritos civis públicos e procedimentos investigatórios criminais, sempre com vistas a uma atuação mais eficaz; 
Considerando o disposto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010 e art. 9º da Resolução CNMPF n. 23/2007, sendo que este 

último autoriza a prorrogação do prazo do  ICP, mediante decisão fundamentada; 
Considerando a necessidade de colheita de melhores elementos para a adoção consciente, segura e fundamentada de qualquer 

medida, seja o ajuizamento de ação civil pública, seja a promoção de arquivamento; 
Considerando que os fatos ora investigados são deveras graves e ainda não foram suficientemente esclarecidos no âmbito deste 

procedimento; 
Considerando que ainda restam diligências pendentes de execução, tais como a requisição de documentos e a eventual 

notificação de testemunhas; 
Considerando a agenda apertada da Procuradora da República que esta subscreve, demandando constantes readequações e 

revisões, tendo em vista os compromissos típicos da carreira; 
Prorrogo por mais 1 ano o presente Inquérito Civil Público, de modo a possibilitar a continuidade da investigação. 
Comunique-se imediatamente, via sistema único, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, na forma do Parágrafo único do art. 9º 

da Resolução CNMP nº 23/2007.  
Deverá a Secretaria deste 2º Ofício controlar a fluência do prazo acima estipulado, abrindo vista 05 (cinco) dias antes de sua 

expiração. 
 

CAROLLINA RACHEL COSTA FERREIRA TAVARES 
Procuradora da República 

 
DESPACHO DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público n° 1.21.002.000050/2012-33 

 
A Resolução nº 87/2006 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no seu artigo 15, caput, estabelece que o 

prazo para a conclusão do inquérito civil pode ser prorrogado por um ano, quantas vezes forem necessárias, mediante decisão fundamentada em vista 
da imprescindibilidade da realização ou conclusão de diligências. 

No presente Inquérito Civil, aguardam-se as respostas aos Ofícios OF/PR/MPF/TLS/DMP Nº 148/13 e 149/13,  (fls. 120/123), 
cujos fundamentos para a expedição se encontram descritos no Despacho de fls. 118/119-v.  

Desse modo, uma vez que se verifica atendido o quanto disposto na sobredita norma da Res. CSMPF nº 87/2006, fica prorrogado 
por um ano o Inquérito Civil Público nº 1.21.002.000050/2012-33.    

Comunique-se a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Expirados os prazos dos Ofícios nº 148/13 e 149/13, elaborem-se os respectivos ofícios de reiteração. 
Em tempo: verifica-se, no documento acostado a fl. 124, datado de 17/7/2013, protocolado nesta PRM em 19/7/2013, que o 

DNIT/MS solicitou prorrogação de prazo por 10 (dez) dias para responder ao Ofício nº 148/13. Todavia, os autos não vieram conclusos para a 
apreciação do pedido, já tendo transcorrido os 10 (dez) dias solicitados. 

As solicitações de prorrogação de prazo devem ser encaminhadas para a análise do membro oficiante com brevidade, a fim de 
evitar situações como a ora ocorrida.   

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

DESPACHO DE 30 DE JULHO DE 2013 
 

ICP n.  1.22.000.0002503/2008-62 
 
Não obstante o exaurimento do prazo de tramitação, o presente Inquérito Civil Público carece de informações suficientes para 

que possa ser formado juízo acerca dos dados apurados.  
Assim, com base no art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 15 da Resolução nº 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, prorrogo o prazo de conclusão deste Inquérito Civil por um ano, a ser contado a partir 
da data de 31.07.2013. 

Comunique-se da prorrogação a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
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Mantenham-se conclusos os autos para análise. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

 
 

PORTARIA Nº 32, DE 1 DE AGOSTO DE 2013 
 

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

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

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

RESOLVE, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, INSTAURAR o presente Inquérito Civil Público nº 
1.22.000.003211/2012-23 determinando-se: 

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

Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 
CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

Oficie-se à Auto Pista Fernão Dias S.A. e à  Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,  dando-lhes ciência do teor 
desta Portaria e da documentação que a instrui, facultando-lhes, no prazo de 30 (trinta) dias, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles 
contidos e conhecer as decisões proferidas, bem como formular alegações e apresentar documentos, em analogia ao art. 3º da lei n.º 9.784/99, ou 
ainda manifestar vontade de serem ouvidos nesta Procuradoria da República, para, nesta oportunidade, apresentar sua defesa; 

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

Cumpra-se. 
 
 

THIAGO HENRIQUE VIEGAS LINS 
 

PORTARIA Nº 233, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 

O Procurador da República titular do 9º Ofício Cível da Procuradoria da República em Minas Gerais, no exercício das funções 
institucionais previstas no art. 5º, inciso I, letra h, c/c art. 6º, inciso VII, letra d, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993: 

 Considerando as informações acostadas aos autos do procedimento cível nº. 1.22.003.000446/2011-52 de que o veículo 
VOLVO, modelo FH 520 6x2T, placas NRR-0359/MS, com reboque de placas NRJ-6449/MS, de propriedade da empresa FLAPA MINERAÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, com sede administrativa em Belo Horizonte/MG, transportava “uma escavadeira hidr. Komatsu mod. PC400lc8” (fls. 4) 
cujo peso excedeu ao legalmente permitido (Boletim de Ocorrências n. F418032509201111130 - fls. 3/4); 

Considerando que a Autorização Especial de Transporte – AET n. 153649/2011E, expedida pelo Departamento Nacional de Infra 
estrutura de Transportes – DNIT (fls. 41/42) e apresentada pela FLAPA MINERAÇÂO E INCORPORAÇÃO LTDA não é apta a afastar o excesso 
de peso constatado pela PRF; 

Considerando que em pesquisas nos sites do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, do Departamento de Trânsito 
de Minas Gerais – DETRAN/MG e do Departamento da Polícia Rodoviária Federal – DPRF, em busca de multas ou recursos relacionados as placas 
NRJ-6449 e NRR0359, bem como à empresa FLAPA MINERAÇÂO E INCORPORAÇÃO LTDA (CNPJ n. 24640211000157), constatou-se a 
existência de várias multas lavradas contra a esta última por excesso de peso – como as dos dias 25/12/2011, 28/12/2011 e 16/12/2012 (doc. anexo) - 
e por violação ao artigo 231, inciso V, do Código de Transito Brasileiro, no dia 5/12/2012,  quando foi flagrado transito de veículo de tal empresa em 
“desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver 
vencida”;  

Considerando, por fim, que se encontra exaurido o prazo máximo de tramitação deste procedimento cível preparatório, fixado 
pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007; 

Resolve converter o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, determinando à secretaria que 
providencie a juntada desta portaria aos autos, atribuindo-lhe a numeração "01-A"; certifique-se. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento e para fins de publicação oficial deste ato. 

Após, façam os autos conclusos para análise. 
 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
 

PORTARIA Nº 17, DE 3 DE JUNHO DE 2013 
 

 INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL Nº 1.23.001.000363/2005-06 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e 

III, da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas;  
CONSIDERANDO que o PA – Procedimento Administrativo nº 1.23.001.000363/2005 foi autuado a partir de representação da 

FUNAI junto à Procuradoria da República em Marabá/PA, que declinou da atribuição a esta Procuradoria; 
CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art. 4º §1ºda Resolução 87/2006 do CSMPF ; 
CONSIDERANDO o conteúdo da Nota Técnica nº13/2012 PRM/Mba/ 6ªCCR (fl127 e 128); 
CONSIDERANDO a remessa, a esta PRM, por parte da FUNAI (Coordenação Regional Kaiapó Sul do Pará), de Relatório de 

Atividades (anexo ao Ofício nº 93/GAB/CR/KSP/2013), onde há a constatação de diversas atividades ilícitas na TI Kaiapó e no seu entorno; 
RESOLVE determinar sua conversão em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto verificar a inoperância da 

fiscalização dos órgão públicos  nas Terras Indígenas Kaiapó, ocasionando reiteradas invasões destas a o cometimento de diversos ilícitos. 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Administrativo nº 

1.23.001.000363/2005-06, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2)   que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 6ª Câmara de 

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

Para instruir este inquérito, determino as seguintes diligências investigatórias:  
3) Junte-se aos autos o Of  nº 93/GAB/CR/KSP/2013, de 20 de maio de 2013, e anexos; 
4) Oficie-se o Superintendente de Polícia Federal no Estado do Pará, com cópia do Relatório de Atividades anexo, para que 

informe acerca da viabilidade de uma operação conjunta com a FUNAI, IBAMA e outros órgãos a fim de reprimir a prática de ilícitos na TI Kaiapó; 
5) Oficie-se à Superintendência do IBAMA em Belém/PA, com cópia do Relatório de Atividades anexo, para que informe acerca 

da viabilidade de uma operação conjunta com a Polícia Federal, FUNAI e outros órgãos a fim de reprimir a prática de ilícitos na TI Kaiapó; 
6) Oficie-se o Delegado de Polícia Federal em Redenção/PA para que informe o andamento/resultado dos procedimentos 

instaurados em decorrência das  Operações Ocará I e II (IPl 072/2011), Soberania (IPl 068/2012) e Bateia (2011). 
Após a vinda das informações ou o decurso de 30 (trinta) dias, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 
 

PORTARIA Nº 21, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 

Instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.23.006.000020/2013-01 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e 

III, da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que o PA – Procedimento Administrativo nº 1.23.006.000020/2013-01 foi autuado a partir de representação 

por meio eletrônico (e-mail) do Dr Paulo Carvalho, junto à Procuradoria da República em Pargominas/PA, que declinou da atribuição a esta 
Procuradoria; 

CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art. 4º §1ºda Resolução 87/2006 do CSMPF ; 
CONSIDERANDO que não fora respondido o Ofício nº 94/2013 de 04 de março de 2013, desta PRM; 
CONSIDERANDO que o presente procedimento não foi prorrogado ou convertido em ICP na época devida; 
RESOLVE determinar sua conversão em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto apurar transtornos/dificuldades no 

atendimento/concessão de benefícios da Seguridade Social nas agências do INSS nos municípios do sul do Pará. 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1)  que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Administrativo nº 

1.23.006.000020/2013-01, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2)  que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da Procuradoria 

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

Para instruir este inquérito, determino, as diligências investigatórias:  
3)  Reitere-se o Ofício nº 094/2013, com as advertências de praxe. 
Após a vinda das informações ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 



DMPF-e Nº 105/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 1 de agosto de 2013 Publicação: quinta-feira, 2 de agosto de 2013 30 

 

 
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.gov.br 

 

PORTARIA Nº 22, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 

Instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. Nº 1.23.001.000150/2012-03 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e 

III, da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
CONSIDERANDO que o PA – Procedimento Administrativo nº 1.23.001.000150/2012-03 foi autuado a partir de expediente 

oriundo da CGU, encaminhando o Relatório de Fiscalização nº 035029, de 03 /10/2011, decorrente de vistoria realizada no  município de São Félix 
do Xingu; 

CONSIDERANDO que o referido relatório constatou diversas irregularidades com a gestão de recursos federais oriundos do 
Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que não foram cumpridas as diligências constantes no despacho datado de 10 de outubro de 2012; 
CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art.4º §1ºda Resolução 87/2006 do CSMPF ; 
CONSIDERANDO que o presente procedimento não foi convertido em ICP na época devida; 
RESOLVE determinar sua conversão em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto apurar eventuais irregularidades 

perpetradas com recursos  públicos oriundos do Ministério da Saúde por parte do Município de São Félix do Xingu, nos termos do Relatório de 
Fiscalização nº 035029, de 03/10/2011, da Controladoria Geral da União. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Administrativo nº 

1.23.001.000150/2012-03, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 5ª Câmara de 

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

Para instruir este inquérito, determino, ainda, que se cumpram as diligências previstas no despacho de 10 de outubro de 2012.:  
Após a vinda das informações ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 
 

PORTARIA Nº 24, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 

Instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. Nº 1.23.005.000024/2013-91 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e 

III, da CF e art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF n. 87/2006,  
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito ao Poderes 
Públicos e pelos serviços de relevância pública, incluído aí o direito à saúde e os serviços públicos de saúde; 

CONSIDERANDO que foi instituído aos Municípios, por intermédio da Portaria 2656/2007, do Ministério da Saúde, para fins de 
atuação na execução das ações de saúde indígena, o Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas – IAB-PI; 

CONSIDERANDO que, em que pese a extinção do repasse desses recursos, pela Portaria nº 2012/2012, do Ministério da Saúde, 
há saldo remanescente na conta de diversos Municípios, relativo a recursos do IAB-PI recebidos e não aplicados; 

CONSIDERANDO que referida portaria prevê, em seu art. 2º, caput e §1º, a obrigação dos Municípios de apresentar, em 
conjunto com o DSEI e o CONDISI, um plano de aplicação dos recursos abrangidos pelo saldo remanescente junto à Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (SESAI/MS); 

CONSIDERANDO que estão expirados os prazos previstos no art. 4º §1º da Resolução 87/2006 do CSMPF; 
CONSIDERANDO que não foram respondidos os Ofícios nº 180/2013, 182/2013, 184/2013, 253/2013, 255/2013, 257/2013 e 

260/2013, todos desta PRM;  
RESOLVE determinar sua conversão em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto verificar o fiel cumprimernto da 

Portaria 2012/2012 por parte dos municípios sob jurisdição dessa PRM, no tocante à aplicação dos recursos remanescentes do IAB-PI; 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 
1) que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil Público do Procedimento Administrativo nº 

1.23.005.000024/2013-91, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 
2) que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 6ª Câmara de 

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

Para instruir este inquérito, determino as seguintes diligências investigatórias:  
3)  Reitere-se os ofícios 180/2013, 182/2013, 184/2013, 253/2013, 255/2013, 257/2013 e 260/2013, todos desta PRM, com as 

advertências de praxe; 
4) Oficie-se o DSEI KAIAPÓ para que informe acerca do cumprimento da Portaria 2012/2012 e quais os municípios sob 

jurisdição desta PRM que prestaram contas dos recursos do IAB-PI. Informe, ainda, acerca dos planos de aplicação dos recursos remanescentes e se, 
para sua elaboração, foram ouvidas as comunidades indígenas interessadas; 

5) Oficie-se a SESAI-MS para que informe se houve apresentação de Plano de Aplicação dos valores remanescentes do IAB-PI, 
por parte dos municípios sob jurisdição desta PRM, nos termos do art. 2º da Portaria 2012/2012 do Ministério da Saúde e, ainda, quais os municípios 
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em falta com essa obrigação. Informe, também, acerca da aprovação dos planos apresentados pelo Secretário Especial de Saúde Indígena, nos termos 
do art. 2º § 2º da Portaria 2012/2012 MS; 

Após a vinda das informações ou o decurso de 60 (sessenta) dias, venham os autos conclusos para deliberação. 
 

AÉCIO MARES TAROUCO 
 

PORTARIA N° 31, DE 26 DE JULHO DE 2013 
 

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.23.001.000013/2013-41 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 
em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, apurar notícia referente à loteamento clandestino em área de domínio da 
União, localizado no Município de Itupiranga/PA. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, Ie II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

MARA ELISA DE OLIVEIRA 
 

PORTARIA N° 32, DE 29 DE JULHO DE 2013 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.23.001.000014/2013-96 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, apurar possível atividade irregular de extração de madeira na Terra Indígena 
Sororó, do povo Suruí-Aikewara, localizada no Município de São Geraldo do Araguaia/PA. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, Ie II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

MARA ELISA DE OLIVEIRA 
 

PORTARIA N° 33, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.23.001.000009/2013-83 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, apurar possível compra e venda de lotes no interior do Projeto de 
Assentamento Tocantins, localizado no Município de Marabá/PA. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a respeito do presente ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, Ie II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

 
MARA ELISA DE OLIVEIRA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
 

PORTARIA Nº 31, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 

Peças de Informação n.º 1.24.000.000850/2013-43. Natureza: Criminal. Órgão 
revisor: 2.ª CCR 

 
CONSIDERANDO a instauração das Peças de Informação n.º 1.24.000.000850/2013-143 a partir de notícia fornecida por 

Dinaldo Barbosa de Lima; 
CONSIDERANDO que a referida notícia dá conta de que o Consórcio Acauã, integrado pelas empresas Queiroz Galvão, 

Marquise Engenharia e Via Engenharia, supostamente, reteve as contribuições previdenciárias dos funcionários do reclamante, não as repassando ao 
INSS. 

CONSIDERANDO que a prática se enquadra, em tese, no art. 168-A do Código Penal; 
CONSIDERANDO que, a teor do preconizado no art. 1º da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, “o procedimento investigatório criminal é instrumento de coleta de dados, instaurado pelo Ministério Público Federal, destinado a apurar a 
ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da ação penal 
respectiva”: 

RESOLVE 
Art. 1º. Converter as presentes Peças de Informação em PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, devendo-se, 

inicialmente, oficiar a Receita Federal, encaminhado-se cópia integral dos autos, a fim de que seja instaurada ação fiscal, sem prejuízo de outras 
diligências doravante consideradas úteis à investigação. 

Art. 2º. Determinar ao NAAC (Núcleo de Acompanhamento em Atividades Criminais) a adoção das seguintes providências: 
I- autuar e registrar a conversão do feito; 
II- juntar aos autos a presente Portaria. 
Art. 3º. Determinar à Secretaria o envio à 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão de comunicação eletrônica (e-mail) contendo o 

arquivo assinado desta Portaria para fins de publicidade, juntando-se aos autos cópia da comunicação enviada. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA N.º 538, DE 26 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de 
impedimento da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5002128-30.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 539, DE 26 DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de 
impedimento da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5002929-
43.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 540, DE 26 DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de 
impedimento da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5002349-
13.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 
DESPACHO Nº 716, DE 30 DE JULHO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público n.º 1.25.002.000104/2006-73. PRM-CAC-PR-
00005927/2013   
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Diante da imprescindibilidade de realização e conclusão de diligências, não havendo ainda elementos que fundamentem a 

propositura de ação civil pública ou o arquivamento do feito, determino, nos termos do art. 9º, da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 
2007, c/c art. 15, da resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, a prorrogação do presente Inquérito Civil Público por mais 1 (um) ano. 

Após, mantenham-se os autos em gabinete para análise com prioridade. 
 

LUIS FELIPE SCHNEIDER KIRCHER 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 231, DE 30 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e 
Considerando que é função institucional do Ministério Público  promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais os do consumidor e os referentes à tutela da ordem econômica, nos termos do artigo 129, inc. 
II e III da Constituição Federal bem como do artigo 5º, inc. III, “c” da Lei Complementar nº 75/1993 e pelos artigos 81 e 82, inc. I da Lei nº 
8.078/1990; 

Considerando a necessidade de apurar possível lesão aos direitos dos consumidores/clientes da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – EBCT, ante a notícia de que esta não realizaria a entrega de correspondências enviadas com aviso de recebimento -AR, em prédios que 
não tenham porteiro ou zelador; 

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

RESOLVE: 
Converter o Procedimento Administrativo nº 1.25.000.000280/2013-54 em Inquérito Civil Público; 
Para isso, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro desta Portaria no âmbito da PR/PR, fazendo-se as anotações necessárias; 
II – a comunicação da instauração à d. 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de 

publicação. 
 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

PORTARIA N° 75, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

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

de 6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o presente Procedimento Administrativo de nº 1.26.002.000010/2012-13 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): 
Apurar possíveis impactos ambientais no empreendimento “Barragem Barra de Guabiraba”, constituinte do Sistema de Controle 

de Cheias da Bacia do Rio Sirinhaém, a ser implantado no âmbito do município de Barra de Guabiraba/PE. 
REPRESENTANTE: Procuradoria Regional da República da 5ª Região 
REPRESENTADO: Município de Barra de Guabiraba/PE 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 4ª 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. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
 

PORTARIA N° 76, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencado nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando o disposto nos arts. 6º, 7º e 38, I, todos da Lei Complementar nº 75/93;  
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c) considerando os preceitos da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, com as alterações introduzidas pela Resolução nº 106, 
de 6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o presente Procedimento Administrativo de nº 1.05.000.001213/2011-88 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): 
Apurar indícios de irregularidades na aplicação de verbas federais repassadas pelo Ministéiro da Educação ao Município de 

Sanharó/PE, verificadas no Relatório de Fiscalização nº 1165 da CGU, por ocasião do 26º sorteio do projeto de fiscalização. 
REPRESENTANTE: Procuradoria Regional da República da 5ª Região 
REPRESENTADO: Município de Sanharó/PE 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 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. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
 

PORTARIA Nº 77, DE 28 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

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

de 6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o presente Procedimento Administrativo de nº 1.05.000.001436/2011-45 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): 
Apurar emprego irregular de recursos do PNATE, pelo Município de São Joaquim do Monte/PE, consistentes na utilização de 

veículos para o transporte escolar em desobediência às exigências do Código Nacional de Trânsito. 
REPRESENTANTE: Procuradoria Regional da República da 5ª Região 
REPRESENTADO: Município de São Joaquim do Monte/PE 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 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. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
 

PORTARIA N° 78, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

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

de 6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte a presente Peça de Informação de n° 1.26.000.001465/2013-49 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): 
Apurar a eventual prática de ato de improbidade administrativa pelo Delegado-chefe de Polícia Federal em Caruaru 

consubstanciado na prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento (artigo 11, I, da Lei 8429/1992). 
REPRESENTANTE: Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Pernambuco  
REPRESENTADO: Delegado-chefe de Polícia Federal em Caruaru. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
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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. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
 

PORTARIA N° 79, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

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

de 6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
Converte o presente Procedimento Administrativo de nº 1.05.000.000627/2010-17 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): 
Apurar notícia de utilização irregular de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE consistentes 

em descumprimento às condições exigidas pelo Código Nacional de Trânsito (Arts. 136 e 137 do CNT). Desmembramento do PA. 
1.05.000.000427/2005-99 – Apenso XIV (Ref. Mun. São Caetano/PE). 

REPRESENTANTE: Procuradoria Regional da República da 5ª Região 
REPRESENTADO: Município de São Caetano/PE 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Caruaru/PE, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 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. 
 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
 

PORTARIA Nº 25, DE 31 DE JULHO DE 2013  
 

O Ministério Público Federal, com fundamento: 

a) nos incisos III e VI do art. 129 da Constituição da República;  

b) no art. 5º, inciso II, alínea “c”, e inciso III, alíneas “b” e “e”, da Lei Complementar 75/93; bem como no art. 6º, inciso VII, 
alíneas “b” e “d”, também da Lei Complementar 75/93;  

c) no § 1º do art. 8º da Lei 7.347/1985; e, ainda,  

d) na Resolução 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 03 de agosto de 2006, bem como na  
Resolução 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007;  

e CONSIDERANDO o que consta nas Peças de Informação MPF/PR/PI nº 1.27.000.000286/2013-57, instaura INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO: 

Objeto: construção de rodovia passando no imóvel do Assentamento Santana Nossa Esperança, de Teresina/PI.  

Supostos responsáveis: a apurar. 

Origem das peças de informação: as Peças de Informação MPF/PR/PI nº 1.27.000.000286/2013-57 foram autuadas nesta 
Procuradoria da República para providências quanto a representação de grupo de assentados manifestando preocupação com a construção de rodovia 
passando na área do Assentamento Santana Nossa Esperança. 

2. Para instruir o inquérito civil, determino que se oficie ao INCRA/PI para requisitar informações, nos termos expostos em 
despacho nos autos.  

3. A assessoria deste gabinete se encarregará de secretariar as apurações do inquérito civil, dispensado compromisso específico. 

4. Comunicar à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma e para os fins regulamentares (arts. 
6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2006 e art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 

5.  Autuar, registrar e publicar nesta Procuradoria da República. 

 
MARCO AURÉLIO ADÃO 

Procurador da República 
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PORTARIA Nº 26, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 
O Ministério Público Federal, com fundamento: 
a) nos incisos III e VI do art. 129 da Constituição Federal;  
b) no art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 75/93; bem como no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, e inciso XIV, alínea 

“f”, também da Lei Complementar 75/93;  
c) no § 1º do art. 8º da Lei 7.347/1985; e, ainda,  
d) na Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), de 17 de setembro de 2007; bem como na 

Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), de 03 de agosto de 2006;  
e CONSIDERANDO o que consta nas Peças de Informação MPF/PR/PI nº 1.27.000.000777/2013-06, instaura INQUÉRITO 

CIVIL PÚBLICO: 
Objeto: descumprimento dos limites legais de aplicação de verbas do FUNDEB, referentes à remuneração dos profissionais do 

magistério (60%) e a outras ações de educação básica (40%), pela Prefeitura de São Lourenço do Piauí/PI no exercício de 2011.  
Supostos responsáveis: a apurar. 
Origem das peças de informação: as Peças de Informação MPF/PR/PI nº 1.27.000.000777/2013-06 foram autuadas nesta 

Procuradoria da República para providências quanto a comunicado do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), apresentado com 
base em dados extraídos do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE), acerca da aplicação de verbas na área de 
educação pela Prefeitura de São Lourenço do Piauí/PI. 

2. Para instruir o inquérito civil, determino que se oficie ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) para solicitar 
informações sobre o andamento da análise da prestação de contas do FUNDEB do ano de 2011 do Município  de São Lourenço do Piauí/PI.  

3. A assessoria deste gabinete se encarregará de secretariar as apurações do inquérito civil, dispensado compromisso específico. 
4. Comunicar à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na forma e para os fins regulamentares (arts. 

6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2006 e art. 4º, VI, da Resolução nº 23/2007 do CNMP). 
5.  Autuar, registrar e publicar nesta Procuradoria da República. 
 

MARCO AURÉLIO ADÃO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 775, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

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

2.7.1998,  
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o Procurador da República EDUARDO RIBEIRO GOMES EL-HAGE para oficiar nas peças de informação nº 

1.30.010.000136/2013-39, dando prosseguimento na apuração dos fatos, de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Dê-se ciência a Exma. Sra. MARCELA HARUMI TAKAHASHI PEREIRA, Procuradora da República que atua na 
PRM-Volta Redonda e oficiante do feito. 

 
PORTARIA Nº 776, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,  
considerando que o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA solicitou a suspensão da distribuição dos feitos 

urgentes e audiências, nos dias 08 e 09 de agosto de 2013, em face da sua participação no Congresso Pensar MPF, em Brasília 
RESOLVE: excluir o Procurador da República SÉRGIO GARDENGHI SUIAMA nos dias 08 e 09 de agosto de 2013, da 

distribuição dos feitos urgentes e audiências que lhe são vinculados. 
 

PORTARIA Nº 777, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 
 

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

Considerando que o Procurador da República PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA, lotado na PRM/Teresópolis, solicitou 
fruição de férias para o período de 26/08 a 14/09/2013, com abono de 15 a 24/09/2013;  

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

RESOLVE: 
Art 1º. Excluir o Procurador da República PAULO CEZAR CALANDRINI BARATA, no período de 26/08 a 14/09/2013, da 

distribuição de todos os feitos e audiências. 
Art. 2º. Designar os Procuradores da República abaixo relacionados para terem exercício na PRM/Teresópolis nos períodos a 

seguir indicados: 
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PROCURADORES PERÍODO 

JAIME MITROPOULOS 27 a 29/08/2013 

JOSÉ MARIA DE CASTRO PANOEIRO 03 a 05/09/2013 

CLAUDIO GHEVENTER 10 a 12/09/2013 

 

Parágrafo único. No período em que os referidos Procuradores da República estiverem em exercício na PRM/Teresópolis terão 
seus feitos distribuídos em conformidade com as portarias em vigor nas respectivas áreas de atuação e de lotação. 

Art. 3º. Ficará a cargo do Procurador designado, providenciar a sua substituição nas audiências referentes à Vara onde oficia que 
coincidirem com o seu período de atuação na PRM/Teresópolis, conforme disposto nas portarias que regulam a itinerância nas PRM’s no Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
GUILHERME GUEDES RAPOSO 

 
PORTARIA Nº 4, DE 27 DE JUNHO DE 2013 

 
Interessado(s):  Advocacia Geral da União, Maria Helena Pulchero de 
Andrade, Geraldo Vicente de Fiqueiredo Morrissy, Frank Larrubia Shih e 
Marcelo Raposo França. Ementa: “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
– Cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar (AGU) de nº 
35000.001121/2008-19, em face do procurador federal Marcelo Raposo de 
França, e de nº 35323.000188/2006-21, em face dos procuradores federais 
Maria Helena Pulchero de Andrade, Geraldo Vicente de Fiqueiredo Morrissy 
e Frank Larrubia Shih. Notícia de suposta omissão por parte dos Procuradores 
da Seccional da Procuradoria Federal Especializada do INSS de Petrópolis, 
tais como descumprimento de decisão judicial,  possível recebimento indevido 
de indenização de transporte, atuação desidiosa, inassiduidade, dentre outras 
irregularidades. ” 

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e 

artigo 2º, § 4° da Resolução n° 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 
CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

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

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública 
para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129, incisos II e III, da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, 
da Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, 
difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o teor da cópia do PAD de nº 35000.001121/2008-19, em face do procurador federal Marcelo Raposo de 
França, e de nº 35323.000188/2006-21, em face dos procuradores federais Maria Helena Pulchero de Andrade, Geraldo Vicente de Fiqueiredo 
Morrissy e Frank Larrubia Shih, dando conta de suposta omissão por parte dos Procuradores da Seccional da Procuradoria Federal Especializada do 
INSS de Petrópolis, tais como descumprimento de decisão judicial,  possível recebimento indevido de indenização de transporte, atuação desidiosa, 
inassiduidade, dentre outras irregularidades, 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para apurar os fatos noticiados, determinando, desde 
logo, a adoção das providências seguintes: 

1 - autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida; 
2 -  proceda-se à autuação de procedimento administrativo próprio, desentranhando-se dos presentes autos o PAD nº 

35323.000188/2006-21, para apuração dos fatos descritos abaixo: 
“PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO -  PAD nº 35323.000188/2006-21 – Apurar suposta omissão por parte dos 

Procuradores da Seccional da Procuradoria Federal Especializada do INSS de Petrópolis Maria Helena Pulchero de Andrade, Geraldo Vicente de 
Fiqueiredo Morrissy e Frank Larrubia Shih, em decorrência do recebimento indevido de indenização de transporte, atuação desidiosa, inassiduidade, 
dentre outras irregularidades”. 

3- mantenha-se, no rosto dos autos, a seguinte ementa:   
“PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – Cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar (AGU) de nº 

35000.001121/2008-19, em face do Procurador da Seccional da Procuradoria Federal Especializada do INSS de Petrópolis Marcelo Raposo de 
França, em decorrência de possível  descumprimento de decisão judicial,  pelo não cumprimento da cessação de benefício previdenciário (auxílio-
doença), NB n° 501.148.760-8, cessado administrativamente em virtude de recuperação de capacidade laborativa. Possível dano ao erário causado 
por servidor público no exercício de suas funções”. 
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Após cumpridas as determinações, venham os autos conclusos para deliberações. 
 

CHARLES STEVAN DA MOTA PESSOA 
 

PORTARIA Nº 12, DE 1 DE AGOSTO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 

Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar  75/93; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da 
CF/88 e art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público 
Federal promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se 
encerrou em relação ao procedimento administrativo nº 1.30.001.005313/2011-11; 

CONSIDERANDO que o referido procedimento administrativo tem por objetivo apurar a morosidade na condução dos inquéritos 
policias relacionados à apuração de crimes ambientais, ocorridos nos municípios abrangidos pela área de atuação da Procuradoria da República no 
Município de São Gonçalo, em trâmite na Polícia Federal de Niterói. 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente procedimento; 
DELIBERA POR: 
1. converter o referido procedimento administrativo em inquérito civil público, adotando-se a seguinte ementa: “NITERÓI – 

POLÍCIA FEDERAL – CRIMES AMBIENATIS – MOROSIDADE NA INVESTIGAÇÃO”; 
2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 

(um) ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  
3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por 

meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação 
no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato; 

4. determino a expedição de ofício ao Delegado-Chefe da Delegacia de Polícia Federal de Niterói para que encaminhe cópia de 
eventual relatório elaborado em razão da correição ordinária concluída no dia 26/04/2013, bem como para informe o(s) nome(s) do(s) Delegado(s) de 
Polícia Federal, lotados naquela unidade, responsável(éis) pela condução dos inquéritos policiais instaurados, nos últimos três anos, para a 
investigação de crimes ambientais. Instruir o ofício com cópia desta portaria e do expediente de fl. 29. 

 
THIAGO SIMÃO MILLER 

 
PORTARIA Nº 13, DE 1 DE AGOSTO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 

Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar  75/93; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da 
CF/88 e art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público 
Federal promover inquérito civil público e ação civil pública para proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, decorrente do § 1º do art. 4º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, com a redação dada pela Resolução nº 106/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, se 
encerrou em relação ao procedimento administrativo nº 1.30.020.000410/2012-70; 

CONSIDERANDO que o referido procedimento administrativo tem por objetivo apurar possíveis irregularidades ocorridas na 
gestão das verbas repassadas ao município de Magé em razão do contrato de repasse nº 0176615-37/2005/MDS/CAIXA (SIAFI nº 531900), firmado 
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 

CONSIDERANDO que ainda há necessidade de se prosseguir na instrução do presente procedimento; 
DELIBERA POR: 
1. converter o referido procedimento administrativo em inquérito civil público, adotando-se a seguinte ementa: “MAGÉ – 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME – CONTRATO DE REPASSE Nº 0176615-37/2005/MDS/CAIXA 
(SIAFI nº 531900) – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES”; 

2. determinar que o cartório procedimental desta Procuradoria faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 
(um) ano previsto no art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

3. determinar que a assessoria envie a presente portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal por 
meio eletrônico, para ciência, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e para publicação 
no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, § 1º, I da referida Resolução, certificando nos autos o efetivo envio do presente ato; 

4. determino a reiteração do ofício de fl. 819. 
 

THIAGO SIMÃO MILLER 
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PORTARIA Nº 49, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com lastro nos arts.127 caput e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 
Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a continuidade da investigação dos fatos , DETERMINA: 
I – Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que terá a seguinte ementa: 
“AMBIENTAL – IC 2007.1779-01 – 2007.177901 – Protocolo MPRJ 2008.00199853 – Poluição Química – Poluição 

Atmosférica – Centro Pan Americano de Febre Aftosa – Antigo Centro de Febre Aftosa – Presidente Kennedy nº 7778 – Bairro São Bento – São 
Bento – Imóvel pertencente ao INCRA – Concessão de Uso de Imóvel Público – Emissão de Poluentes. Abandono de resíduos sólidos perigosos 
agrotóxicos. Produtos controlados (perigosos/classificação), Lei 12305.” 

II - Comunique-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
 

PORTARIA Nº 487, DE 1 DE AGOSTO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da  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 1.30.001.000511/2013-50  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): apurar supostas irregularidades na desativação do Complexo 

Laboratorial do Maracanã (LANAGRO), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA; suposta remoção  inadequada 
de material frágil e de alta periculosidade, além de suposto prejuízo à população em razão de interrupção na prestação de serviço público essencial. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S):  União (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) e Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Douglas Carrara. 
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. 
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 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PORTARIA Nº 159, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 

Instaura Inquérito Civil Público nº 1.29.000.001153/2012-42 
 
O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, da CF e 

art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Res. CSMPF n. 87/2006, 
Considerando os termos e fundamentos da decisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão constante das fls. 09/10 do 

procedimento administrativo n. 1.29.000.001153/2012-42 e que superado o limite temporal de sua tramitação nos termos da Res. CSMPF n. 87, 
Resolve Instaurar inquérito civil Público  tendo por objeto  averiguar eventual dano a consumidor provocado pela negativa das 

instituições financeiras em fazer revisão contratual nos contratos de empréstimos e financiamentos em virtude da baixa da Taxa SELIC. 
Autue-se. Registre-se. 
Comunique-se à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão no prazo de 10 dias, conforme art. 6º da Resolução n.º 87/CSMPF. 
Encaminhe-se a Portaria para publicação no Diário Oficial e no portal do MPF, conforme art. 16, §1º, I, da Resolução n.º 

87/CSMPF. 
Para instruir este inquérito, determino, como diligências investigatórias as mesmas determinadas na antes referida decisão da 3ª 

Câmara de Coordenação e Revisão. 
 

SILVANA MOCELLIN 
 

PORTARIA Nº 160, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº  1.29.000.001324/2010-71 
 
O Ministério Público Federal, por meio da procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, da CF e 
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art. 7º, I, da LC 75/93, e nos termos da Res. CSMPF n. 87/2006,  
Considerando os termos e fundamentos da decisão da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão constante das fls. 30/32 do 

procedimento administrativo n. 1.29.000.001324/2010-71 e que superado o limite temporal de sua tramitação nos termos da Res. CSMPF n. 87,  
Resolve Instaurar inquérito civil Público  tendo por objeto  averiguar eventual retenção indevida, por parte da Caixa Econômica 

Federal, de abono salarial de consumidores que tenham débito referente a financiamento feito junto a instituição financeira. 
Autue-se. Registre-se.  
Comunique-se à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão no prazo de 10 dias, conforme art. 6º da Resolução n.º 87/CSMPF. 
Encaminhe-se a Portaria para publicação no Diário Oficial e no portal do MPF, conforme art. 16, §1º, I, da Resolução n.º 

87/CSMPF. 
Para instruir este inquérito, determino, como diligências investigatórias as mesmas determinadas na antes referida decisão da 3ª 

Câmara de Coordenação e Revisão.  
 

SILVANA MOCELLIN 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
 

PORTARIA Nº 26, DE 17 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos 

artigos 127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da 
CF/88; 

CONSIDERANDO, ser função institucional do Ministério Público Federal, entre outras, promover o inquérito civil público e a 
ação civil pública para proteção irrestrita do consumidor e de outros interesses difusos e coletivos, conforme previsão constitucional estatuída no 
inciso III do art. 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a tutela da figura do consumidor constitui uma garantia fundamental da República Federativa do Brasil 
(CF, artigo 5º, inciso XXXII); 

CONSIDERANDO que o artigo 170 da Carta Magna estabelece, dentre os princípios gerais da ordem econômica, a defesa do 
consumidor (inciso V); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, dentre outros, a segurança do 
consumidor, atentando ao princípio da proteção pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade 
e desempenho (art. 4º, inciso II, “d”, do Código de Defesa do Consumidor); 

CONSIDERANDO que o artigo 51, da Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, dispõe a possibilidade de serem 
consideradas nulas de pleno direito cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas e em descordo com o sistema de proteção ao 
consumidor; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Peça de Informação nº 1.313.000.000534/2013-37, instaurado 
para “apurar possível  irregularidade contra o consumidor praticada, em tese, pela Faculdade Visão de Monte Negro”; 

CONSIDERANDO que embora já realizadas diligências nos autos da referida Peças de Informação, dentre  elas a expedição de 
ofícios ao Ministério da Educação e Faculdade Visão de Monte Negro, ainda não foi possível concluir a investigação; 

CONSIDERANDO, por fim, que  já transcorreu o prazo de 90 (noventa) dias da instauração da Peças de Informação 
supramencionado, sendo, portanto, necessária a sua conversão em Inquérito Civil Público, consoante previsão do art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF 
nº 87, de 06/04/2010, para a continuidade das diligências; 

DETERMINO, para regularização e instrução deste inquérito civil, determino, desde logo, as seguintes providências e 
diligências: 

a) que a Secretaria dos Ofícios da Tutela Coletiva providencie o registro da presente portaria de instauração e sua autuação 
seguida das peças de informação pertinentes a matéria ora apurada, constantes do procedimento administrativo citado; 

b) que a secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da 
Instituição, bem como a devida comunicação à Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, prevista no artigo 6º, da 
Resolução CSMPF nº 87, acompanhada de solicitação para publicação de extrato (com a supressão do cabeçalho e dos considerandos) desta portaria 
no Diário Oficial, nos termos do art. 16, §1º, inciso I, da mesma Resolução; 

c) cumpra-se o item 1  do despacho que determinou a conversão do Peças de Informação em Inquérito Civil Público. 
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

 
PORTARIA Nº 110, DE 12 DE JULHO DE 2013 

 
Ref: P.I Nº 1.32.000.000484/2013-51 

 
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, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 127 da Constituição Federal, preceituando que incube ao Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em seu artigo 6º, XIV, alínea “f”, preceitua que 
compete ao Ministério Público a  promoção das  ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa; 

CONSIDERANDO  que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como os artigos 16 e 17 da Lei 8.429/92,  
garantem a legitimidade do representante do Ministério Público para a propositura de ação civil pública e do inquérito civil, visando à condenação 
dos agentes públicos e terceiros pela prática de atos de improbidade; 

CONSIDERANDO  que o objeto da investigação é complexo, exigindo a realização de muitas diligências; 
RESOLVE: 
Determinar a conversão deste feito em Inquérito Civil Público, conforme o disposto no art. 2º, II, da Resolução CSMPF nº 

87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, sob a rubrica:  
“IMPROBIDADE. Apuração de improbidade administrativa acerca dos fatos narrados na denúncia dos autos nº 0012871-

43.2013.4.01.4200, a qual trata de alguns dos fatos atinentes à “Operação Mácula”, quais sejam, os que são concernentes aos processos: n.º 
20001.06494/08-88 (Pregão nº 001/2009), n.º 20001.13431/08-88, (Pregão nº 002/2009), n.º 20001.13433/08-03 (Pregão n.º 005/2009), n.º 
20001.13440/08-79 (Pregão nº 006/2009) e n.º 20001.118911/09-90 (Pregão n.º 143/2009), todos da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima 
(SESAU/RR), envolvendo verbas federais .” 

Nomear os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente; 
À Secretaria de Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC) para registro e autuação como INQUÉRITO CIVIL,  devendo o 

feito ser iniciado por meio desta Portaria. Caso haja novos documentos pertinentes, deverão ser juntados independentemente de novo despacho; 
Determino, ainda, as seguintes diligências:  

1. Proceda-se à impressão das f. 02 a 176 (numeração do PDF) (que correspondem às f. 2780/2954/MP/RR) do arquivo 
denominado “RPCR 00128714320134010000 APENSO VOL 15“, que consta no CD nº 3 (f. 05) e, em seguida, encaminhe-as à SETC para autuação 
como anexo deste feito; 

2. Proceda-se à impressão das f. 2470 a 2542 (numeração do PDF) (que correspondem às f. 2470/2542/MP/RR) do volume XIII 
constante no CD nº 2 (f. 05) e, após,  encaminhe-as à SETC para autuação como anexo deste feito; 

3. Oficie-se à Controladoria-Geral da União (CGU) em Roraima, a fim de que, em até 15 (quinze) dias, encaminhe: a) cópia do 
Relatório de Pesquisa 346/2013, no qual constam os valores transferidos da União para o Estado de Roraima, entre os anos de 2007 a 2010, 
relacionados à aquisição de medicamentos; b) cópia do material de trabalho utilizado para elaboração do Relatório de análises no âmbito da 
representação criminal nº 0010.11.003557-2/0003557-66.2011.08.23.0010 (Operação Mácula), o qual é concernente aos processos: n.º 
20001.06494/08-88 (Pregão nº 001/2009), n.º 20001.13431/08-88, (Pregão nº 002/2009), n.º 20001.13433/08-03 (Pregão n.º 005/2009), n.º 
20001.13440/08-79 (Pregão nº 006/2009) e n.º 20001.118911/09-90 (Pregão n.º 143/2009),  todos da Secretaria de Saúde do Estado de Roraima 
(SESAU/RR), envolvendo verbas federais. 

4.  Posteriormente, comunique-se à egrégia 5ª CCR, com certificação nos autos do envio, em consonância com o Ofício-Circular 
nº 22/2012/PGR/5ªCCR/MPF, de 24 de outubro de 2012, oriundo da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, da seguinte forma: 

5. CADASTRE-SE o presente despacho no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
6. SOLICITE-SE PUBLICAÇÃO e NOTIFIQUE-SE a e. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão via “Sistema ÚNICO”; 
7. CERTIFIQUE-SE nos autos a realização do procedimento acima descrito nos itens  2, 3 e 4. 
8. Publique-se a presente Portaria (atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 

87/2006, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007). 
9. Providencie-se disponibilização da presente portaria no site http://www.prrr.mpf.gov.br/atos-do-mpf/icps/icps, para os fins do 

art. 9º, § 9º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e art. 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
10. Após, conclusos. 
 

STANLEY VALERIANO DA SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 467, DE 30 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município de Concórdia, 

para atuar nos autos do procedimento nº 1.33.002.000066/2013-14, em trâmite Procuradoria da República no Município de Chapecó, conforme 
decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão no Procedimento Administrativo, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da 
República Renato de Rezende Gomes. 

 
PORTARIA Nº  468, DE 30 DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município de Lages para 

atuar nos autos do procedimento nº 1.33.009.000018/2013-58, em trâmite Procuradoria da República no Município de Caçador, conforme decisão da 
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2ª Câmara de Coordenação e Revisão no Procedimento Administrativo, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República 
Anderson Lodetti Cunha de Oliveira. 

 
PORTARIA Nº 469, DE 30  DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República responsável pelo 8º Ofício Cível – Consumidor e Ordem Economica da Procuradoria da 

República em Santa Catarina para atuar nos autos do Procedimento nº 1.33.000.001302/2013-21, em tramite nesta Procuradoria, conforme decisão 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, anotando-se nos sistemas o impedimento da Procuradora da República Analúcia de Andrade Hartmann. 

 
PORTARIA Nº  470, DE 30 DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, resolve: 
Designar o Procurador da República responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município de Lages para 

atuar nos autos do ICP nº 1.33.009.000082/2010-96, em trâmite Procuradoria da República no Município de Caçador, conforme decisão da 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão no Procedimento Administrativo, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Anderson 
Lodetti Cunha de Oliveira. 

 
MARCELO DA MOTA 

 
PORTARIA Nº 28, DE 24 DE MAIO DE 2013  

 
O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que subscreve,  considerando que, nos autos de nº 

1.33.005.000608/2012-30, foi excedido o prazo estabelecido no art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007, do CNMP, resolve instaurar INQUÉRITO 
CIVIL, indicando, em cumprimento ao art. 4º da referida norma: 

a) Fundamento legal: art. 129, inciso III, da Constituição; art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Lei 
Complementar nº 75/93. 

b) Descrição do fato: apurar demora, por parte do SUS, na realização da cirurgia de catarata da paciente Arlinda Maria de Jesus. 
c) Nome e qualificação da pessoa a quem o fato é atribuído: Município de Joinville, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede em sua Prefeitura Municipal, na Rua Hermann August Lepper, n.º 10, em Joinville/SC, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede no Palácio do Governo, na Rua José da Costa Moelmann, n.° 193, Centro, no Município de Florianópolis/SC, representado 
pelo  Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina; União, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Procuradoria Seccional, nas 
pessoas de seus Advogados, com sede na rua XV de Novembro, nº. 780, 2º andar, Centro, CEP 89.201-600, Joinville/SC; 

d) Nome e qualificação do autor da representação: Ana Ferreira da Silva, brasileira, casada, RG nº 3.433.649 SSP/SC, CPF nº 
970.041.469-87, residente nesta cidade de Joinville/SC. 

Comunique-se a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e encaminhe-se a presente portaria para publicação. 
 

TIAGO ALZUGUIR GUTIERREZ 
 

PORTARIA Nº 30, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, especialmente 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, cabendo-lhe a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção do patrimônio 
público e social, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República; 

Considerando que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia 
(art. 129, II da CF e art. 5º, V, da Lei Complementar nº 75/93 ); 

Considerando as informações extraídas do ofício encaminhado pelo atual Prefeito de São Martinho/SC, José Schotten, dando 
conta de suposto ato de improbidade administrativa praticado pela gestão anterior; 

Considerando a necessidade de aprofundamento das investigações, no sentido de averiguar as irregularidades;  
Considerando que as irregularidades apontadas na representação podem caracterizar improbidade administrativa. 
Considerando a Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da 

União; 
Considerando que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de 

inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 
Considerando o disposto na Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010, que preceitua a 

necessidade da descrição do fato objeto da presente investigação; 
RESOLVE 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto é: “Apurar supostas irregularidades referente ao processo licitatório nº 30/2012, para 

reforma de pontes e estradas do Município de São Martinho/SC, na gestão de 2009/2012, com verba recebida do Ministério da Integração Nacional”, 
DETERMINANDO: 

a) a autuação e registro, bem como a publicação da presente portaria; 
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b) a comunicação da instauração à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
c) a expedição de ofício à Direção do Departamento de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da Integração 

Nacional, solicitando que informe se houve prestação de contas acerca da verba repassada à Prefeitura Municipal de São Martinho relativa ao 
Processo nº 59050.000222/2011-41, referida no Ofício nº 459 tr-DGI/SECEX/MI, bem como para que, em caso positivo, encaminhe cópia análise 
realizada pelo Ministério. 

 
ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 

 
PORTARIA Nº 73, DE 3 DE JUNHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
1. O art. 196 da Constituição Federal que preceitua: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”; 
2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 

zelar e proteger o patrimônio público e social; 
3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. O Termo de Comparecimento e Declarações formulado pela Sra. INÊS SERAFIN POLICARPO GRAVE, a qual noticia que 

seu filho menor – IUDI ELIMAR GRAVE – é portador de Amiotrofia Espinal progressiva e necessita do medicamento Coenzima Q10 2000mg, não 
fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Ressalta que não tem condições de pagar pelo referido fármaco. 

 Converte o Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000284/2012-30 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em 
atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 

Publique-se e comunique-se esta conversão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC -  do  Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 74, DE 3 DE JUNHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
1. O art. 196 da Constituição Federal que preceitua: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”; 
2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 

zelar e proteger o patrimônio público e social; 
3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. O Termo de Comparecimento e Declarações da Sra. MARIA GRACIANA DE OLIVEIRA, no qual informa que sofre de 

cardiopatia grave e, portanto, necessita do uso contínuo dos medicamentos Anlodipina 5mg, Atenolol 50 mg, Isossorbida e Sivastatina 40 mg que, 
embora fornecidos pelo SUS, estão em falta nos Postos de Saúde de Joinville/SC. 

 Converte o Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000646/2012-92 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em 
atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 

Publique-se e comunique-se esta conversão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC -  do  Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 75, DE 3 DE JUNHO DE 2013 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO: 
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1. O art. 225 da Constituição Federal que preceitua que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”; 

2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 
zelar e proteger o meio ambiente; 

3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. A comunicação suscitada pela presidente da AMECA – Associação Movimento Ecológico Carijós, noticiando dificuldade de 

acesso às informações sobre licenciamentos de terminais marítimos na região da Baia da Babitonga – Joinville/SC. 
Converte  as Peças de Informação nº 1.33.005.000195/2012-93 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 
Publique-se e comunique-se esta conversão à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins 

previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 77, DE 3 DE JUNHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
1. O art. 196 da Constituição Federal que preceitua: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”; 
2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 

zelar e proteger o patrimônio público e social; 
3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. A representação formulada pela Sra. JOICE MARCHI, a versar sobre a necessidade de utilizar o fármaco MICOFENOLATO 

DE MOFETIL 500mg, tendo em vista sofrer de lupus cutâneo articular renal – Classe IV e não ter condições de arcar com a compra do medicamento 
sem prejuízo do próprio sustento. O referido fármaco é fornecido pelo SUS, contudo, somente aos transplantados renais. 

 Converte as Peças de Informação nº 1.33.005.000202/2013-38 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao 
contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 

Publique-se e comunique-se esta conversão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC -  do  Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 78, DE 3 DE JUNHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
1. O art. 196 da Constituição Federal que preceitua: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”; 
2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 

zelar e proteger o patrimônio público e social; 
3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. A representação formulada à PRM – Bauru e encaminhada a esta PRM,  pelo Sr. LAÉRCIO SANTOS, noticiando suposta 

irregularidade por parte do Instituto Superior Tupy – Sociesc, em Joinville/SC, na cobrança de taxa no valor de R$ 200,00 para fornecimento do 
programa de disciplinas cursadas. 
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 Converte as Peças de Informação nº 1.33.005.000591/2012-11 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao 
contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 

Publique-se e comunique-se esta conversão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC -  do  Ministério Público 
Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 83, DE 4 DE JUNHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
1. O art. 37, caput, da Constituição Federal que preceitua: 
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,  também, ao seguinte: 
(…) ”; 
2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 

zelar e proteger o patrimônio público e social; 
3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. A representação formulada pelo Sr. ÁLVARO H. C. DE MAGALHÃES, noticiando a prática de irregularidades por parte da 

empresa HÓRUS TAXI AÉREO. Conforme informações, a empresa em referência vem promovendo treinamentos arriscados quanto à pilotagem de 
helicópteros, bem como de aeronaves perigosas, tais como “ROBSON”, um “BELL” e um “ESQUILO”. Aparentemente, os pilotos realizam vôos 
rasantes próximos a residências de moradores da localidade, o que causa grande barulho. 

 Converte as Peças de Informação nº 1.33.005.000019/2012-51 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao 
contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 

Publique-se e comunique-se esta conversão à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins 
previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

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

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 84, DE 4 DE JUNHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
1. O art. 196 da Constituição Federal que preceitua: 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”; 
2. As atribuições do Ministério Público Federal, previstas no art. 129 c/c o art. 109, da Carta Maior, dentre elas a obrigação de 

zelar e proteger o patrimônio público e social; 
3. A Lei Complementar n.º 75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União; 
4. Que, nos termos do art. 7º, I, da LC n.º 75/93, incumbe ao Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos; 
5. Os termos da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico e dá outras providências;  
6. O disposto no art. 8º e parágrafos, da Lei n.º 7.347/85 e art. 8° da Lei Complementar n.º 75/93; 
7. O Termo de Comparecimento e Declarações formulado pela Sra. SANDRA REGINA VALENTIM, a versar sobre a 

necessidade de efetuar o procedimento denominado Laqueadura, que não tem condições de arcar sem prejuízo do próprio sustento. 
 Converte o Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000161/2013-80 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, o fato acima elencado. 
Publique-se e comunique-se esta conversão à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC -  do  Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
  Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

MÁRIO SÉRGIO GHANNAGÉ BARBOSA 
 

PORTARIA Nº 166, DE °1 DE AGOSTO DE 2013 
  
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, 
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a) considerando o comparecimento do Sr. ROBERTO MARTINHO DE OLIVEIRA noticiando a negativa de fornecimento de 
medicamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS:  

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.33.001.000365/2013-51 para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e no sítio da PRSC e comunique-se esta instauração ao 

Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR 4ª Região , para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e 
II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MICHAEL VON MÜHLEN DE BARROS GONÇALVES 

 
PORTARIA Nº 167, DE 23 DE JULHO DE 2013 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, inciso VII e 7º, inciso I, ambos da 
Lei Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007, e: 

a) considerando a representação da Sra. Goreti de Jesus Ramos de Auda informando que possui diagnóstico de diabetes tipo 1, 
motivo pelo qual necessita fazer uso contínuo das insulinas glargina e lispro, não padronizadas pelo Ministério da Saúde; 

b) considerando que a representante alega não possuir condições financeiras de arcar com o custo do tratamento;  
c) considerando os demais elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000352/2013-81, a partir do documento PRM-BNU-SC-

00004946/2013, para promover ampla apuração dos fatos. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguintes diligências iniciais: 
1. Oficie-se à CONITEC para que responda a questionário; 
2. Oficie-se à representante comunicando-lhe acerca dos questionamentos à CONITEC. 
Registre-se e comunique-se esta instauração à E. PFDC/MPF solicitando publicação no Diário Oficial da União, conforme a 

praxe, com observação ao disposto nas citadas resoluções. 
 

RICARDO MARTINS BAPTISTA 
 

PORTARIA Nº 168, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, tendo em vista a incumbência prevista nos artigos 6º, inciso VII e 7º, inciso I, ambos da 
Lei Complementar n. 75/93; além do disposto nas Resoluções CSMPF n. 87/2006 e CNMP n. 23/2007, e: 

a) considerando a representação da Sra. Juventina Maria Schnaider, em favor de Valdir Schnaider,  informando que ele possui 
diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (CID J44) em sua forma grave, motivo pelo qual necessita fazer uso dos medicamentos Spiriva 
Respimat® 2,5mcg, Bamifix® 300mg, Noex® 50mcg e levofloxacino 500mg; 

b) considerando que a representante alega não possuírem condições financeiras de arcar com o custo do tratamento;  
c) considerando os demais elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000353/2013-26, a partir do documento PRM-BNU-SC-

00004967/2013, para promover ampla apuração dos fatos. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguintes diligências iniciais: 
1. Oficie-se à CONITEC para que responda a questionário acerca dos medicamentos Bamifix®  e levofloxacino; 
2. Oficie-se ao médico prescritor para que responda a questionário acerca do medicamento Spiriva Respimat®; 
3. Oficie-se ao(à) Secretário(a) Municipal para que responda a questionário acerca do medicamento Noex®; 
4. Dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do art. 3º, caput e parágrafo único, e do art. 71, caput e §§, ambos 

da Lei nº 10.741/2003, inclusive anotando tal caráter na capa. 
Registre-se e comunique-se esta instauração à E. PFDC/MPF solicitando publicação no Diário Oficial da União, conforme a 

praxe, com observação ao disposto nas citadas resoluções. 
 

RICARDO MARTINS BAPTISTA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

 
PORTARIA Nº 998, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
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 o teor da decisão da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, datada de 20 de maio  de 2013, 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 n° 0001559-
33.2010.403.6107, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Araçatuba; 
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II  – Determinar sejam remetidos os referidos autos à Procuradoria da República no Município de Araçatuba, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja remetida cópia da presente Portaria ao Procurador da República 
anteriormente responsável pelo feito. 

 
PORTARIA Nº 999, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
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 o ofício n.º PRM/RP/GAB 12/2013, 
resolve: 

I – Revogar a Portaria nº 1331, de 24 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de setembro de 2011, p. 
43; 

II – Determinar a distribuição dos autos nº 0013357-74.2008.403.6102 perante a Procuradoria da República no Município de 
Barretos. 

 
PORTARIA Nº 1.000, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
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 24 de junho de 2013, resolve: 

I – Tornar sem efeito a Portaria n.º 872, de 10 de julho de 2013, publicada no Diário do Ministério Público Federal eletrônico, do 
dia 15 de julho de 2013, p. 5; 

II- Designar o Procurador da República DANIEL FONTENELE SAMPAIO CUNHA, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Piracicaba e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos autos n° 0005607-
19.2013.403.6143, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Limeira-SP; 

III- Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de Piracicaba, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja remetida cópia da presente Portaria ao Procurador da República 
anteriormente responsável pelo feito.   

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

 
PORTARIA N° 6, DE 31 DE JULHO DE 2013 

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

conferida pelo art. 129 da Constituição da República: 
Resolve converter o Procedimento Administrativo n. 1.34.028.000003/2013-24 em Inquérito Civil visando adotar todas as 

medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito de “apurar eventuais irregularidades no âmbito da execução do Programa 
Farmácia Popular”. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATO INVESTIGADO: Droga Raia – filial de Bragança Paulista. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: MPF 
Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação. 
 

RICARDO NAKAHIRA 
 

PORTARIA Nº 20, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal; no artigo 5°, inciso I, alínea “h”, 
inciso III, alínea “b”, inciso V, alínea “b”, no artigo 6°, inciso VII, alíneas “a” e “b”, inciso XIV, alínea “f”, e no artigo 7°, inciso I, todos da Lei 
Complementar n°  75/93; no artigo 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85; no artigo 2º, § 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007; e no artigo 4º, § 4º, da Resolução 
CSMPF nº 87/2006, incluído pela Resolução CSMPF nº 106/2010, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  

Considerando que estas Peças Informativas nº 1.22.013.000102/2011-24 foram instauradas pela Procuradoria da República no 
Município de Pouso Alegre  a partir de boletim de ocorrência e autos de infração referentes ao tráfego com excesso de peso em Rodovia Federal, 
contra empresas de Cerâmica localizadas no interior de São Paulo;  

RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fulcro nos dispositivos constitucionais e legais supra mencionados, visando 

apurar o tráfego com excesso de peso de caminhões utilizados por empresas localizadas na 43ª Subseção Judiciária Federal em Limeira. 
Para tanto, serão promovidas a coleta de informações, depoimentos, certidões, perícias, requisição de documentos e demais 

diligências necessárias, para posterior expedição de recomendações, celebração de termo de compromisso e ajustamento de conduta, ajuizamento de 
ação civil pública ou arquivamento, nos termos da lei. 

DETERMINO: 
 a) a autuação da presente portaria; 
 b) proceda o servidor responsável pelos expedientes da Tutela Coletiva os registros pertinentes, inclusive na intranet; 
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 c) providencie-se a publicação da Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 16, § 
1°, inciso I, da Resolução CSMPF  n° 87/2006, via sistema Único, com cópia desta portaria; 

d) comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil Público à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, via 
sistema Único, com cópia desta portaria; 

e) Expeça-se ofício endereçado aos representantes legais da pessoa jurídica “Indústria Cerâmica Fragnani Ltda.” (CNPJ nº 
47.333.539/0001-26), para que apresentem os esclarecimentos pertinentes no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Cumpra-se.  
 

RUBENS JOSÉ DE CALASANS NETO 
 

PORTARIA Nº 62, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que subscreve a presente, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 6°, 7º e 8º, da Lei Complementar 75/93; e 
artigo 4° da Resolução 87 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; e: 

Considerando que, nos termos da Constituição Federal,  incumbe ao Ministério Público a proteção do patrimônio público e 
social, podendo para tanto promover as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias à sua garantia; 

Considerando, outrossim, que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção dos direitos constitucionais; do patrimônio público e social, do meio ambiente; dos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico; bem como dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 
Carta Magna e com o artigo 6º, inciso VII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei Complementar 75/93; 

Considerando os elementos constantes da Peça de Informação nº 1.22.006.000073/2013-51, instaurada pela Procuradoria da 
República no Município de Patos de Minas/MG, visando apurar eventual prática de dano ao Patrimônio Público, em razão de suposta irregularidade 
no tráfego com excesso de peso no transporte rodoviário de carga, verificado pela Polícia Rodoviária Federal da Del. PRF 4/11 – Patos de 
Minas/MG; 

Considerando, por fim, que se faz necessária a realização de maiores investigações de modo a comprovar a efetiva ocorrência dos 
fatos em questão e que para a verificação destes deverão ser adotadas as mais diligentes medidas possíveis, de modo a apurar, com a segurança 
necessária, as circunstâncias do caso; 

Resolve, com fundamento na Resolução 87/2006, artigo 5º, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do 
Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal, no artigo 129, III da Constituição Federal e artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 
ambos da Lei Complementar 75/93, converter o expediente referenciado em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de apurar suposta 
irregularidade no tráfego com excesso de peso no transporte rodoviário de carga, verificado pela Polícia Rodoviária Federal da Del. PRF 4/11 – 
Patos de Minas/MG. 

Desta forma, dando continuidade às investigações, determina: 
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, assim como a Peça de Informação nº 1.22.006.000073/2013-51, fazendo constar a 

seguinte ementa: “Excesso de peso no transporte rodoviário de carga. Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas/MG”; 
b) Comunique-se à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos 

do artigo 6º da Resolução 87, de 03 de agosto de 2006, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
c) Providencie-se a publicação da presente Portaria no Diário Oficial, conforme estabelecido no artigo 16, §1º, inciso I, da 

Resolução 87/2006, com redação dada pelas Resoluções 106/2010 e 108/2010, todas do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
d) Designo o servidor Ailton Mata de Lima para atuar como secretário do presente ICP, independente de compromisso, bem 

como o servidor que eventualmente venha substituí-lo; 
e) Mantenha-se/cadastre-se como interessados: Fazenda Nova União (Paranapuã/SP), Carlos Antonio Anatriello, Claudimilson 

Cesar Anatriello, Giovane Barroti, Nilson Vicente Anatriello e Elmatan Peixoto do Nascimento. 
f) a expedição de ofício à 4ª Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, solicitando, no prazo de 

30 (trinta) dias, apresentação de informações acerca da existência de imposição de multa ao produtor rural Giovane Barroti e Outro, CNPJ nº 
09.364.755/0001-40 (embarcador), proprietário da Fazenda Nova União no município de Paranapuã/SP e, em caso afirmativo, se já houve quitação 
da mesma. Solicitar ainda, o encaminhamento do histórico de infrações de trânsito referentes aos proprietários da Fazenda Nova União, Sr. Carlos 
Antonio Anatriello, CPF nº 077.555.558-44, Sr. Claudimilson Cesar Anatriello, CPF nº 118.805.308-64, Sr. Giovane Barroti, CPF nº156.130.448-48 
e Sr. Nilson Vicente Anatriello, CPF nº 126.535.728-50 e ao condutor do veículo com carga excessiva, o Sr. Elmatan Peixoto do Nascimento, CPF nº 
399.257.493-87, sem prejuízo de outras informações e providências que acharem pertinentes; 

g) oficie-se aos proprietários da Fazenda Nova União, na pessoa  Sr. Nilson Vicente Anatriello, solicitando, no prazo de 30 dias, 
a apresentação de informações acerca de como é realizado o transporte das cargas, especificando quais os métodos utilizados para o controle de peso 
dos produtos, sem prejuízo de outras informações e providências que achar pertinentes. 

Ademais, instrua os presentes ofícios com cópia de fls. 02/08 do presente Procedimento Investigatório Criminal. 
Caso a serventia verifique que, no prazo acima não houve resposta, reitere os termos dos ofícios acima. 
Após, retornem os autos conclusos. 
 

GABRIEL DA ROCHA 
 

PORTARIA Nº 101, DE 1 DE AGOSTO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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Considerando a documentação de fls. 02/03, que trata representação formulada por  estudantes do Instituto Federal São Paulo – 
Campus Cubatão/SP, noticiando a ausência de tradutores e intérpretes de LIBRAS para alunos surdos na referida instituição de ensino, determino a 
instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.012.000323/2013-53 para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como Inquérito Civil; 
b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à                        PFDC – Procuradoria Federal dos Direitos 

do Cidadão. 
Fica designado para funcionar como Secretária neste feito Cláudia Moraes da Silva, Analista Processual e Isabel Carvalho dos 

Santos Silva, Técnico Administrativo, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

LUIZ ANTONIO PALACIO FILHO 
 

PORTARIA Nº 125, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.34.010.000789/2012-98 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra assinado, em exercício na Procuradoria da 

República em Ribeirão Preto/SP, com apoio na Constituição Federal, artigos 127 e 129, Lei Complementar n.º 75/93, artigos 5º e 6º, VII, e 
Resolução CNMP n°23/2007, artigo 2°:  

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
proteção de direitos difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a existência de indícios de má utilização de recursos públicos oriundos do governo federal por parte da 
Prefeitura do Município de Ribeirão Preto; 

CONSIDERANDO a existência do convênio nº 736454 e do contrato de repasse nº 736845, por meio dos quais foram destinados 
valores à Prefeitura do Município de Ribeirão Preto para a realização da “Stock Car” na cidade; 

 CONSIDERANDO o despacho saneador encartado às fls. 92/93; 
CONSIDERANDO que houve, desmembramento destes autos e consequente instauração do inquérito civil público nº 

1.34.010.000559/2013-18, Portaria PRM/RP/CRDG/Nº 34/2013, de 27 de maio de 2013, para apurar eventual improbidade administrativa no 
contrato de repasse nº 736845 firmado entre o Município de Ribeirão Preto e o Ministério do Turismo para a realização do campeonato 
automobilístico de “Stock Car” na cidade; 

CONSIDERANDO que o presente inquérito civil nº 1.34.010.000789/2012-78 apura eventual improbidade administrativa no 
convênio  nº 736454 firmado entre o Município de Ribeirão Preto e o Ministério do Turismo para a realização do campeonato automobilístico de 
“Stock Car” na cidade; 

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único, art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, in verbis: “Se, no curso do inquérito 
civil, novos fatos indicarem necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, o membro do Ministério Público poderá 
aditar a portaria inicial ou determinar a extração de peças para instauração de outro inquérito civil, respeitadas as normas incidentes quanto à divisão 
de atribuições.” 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação deste procedimento aos termos da Resolução CNMP nº 23/2007, haja vista estar 
tramitando segundo Resolução CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE o signatário ADITAR a PORTARIA PRM/RP/CRDG/Nº 125, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012 deste INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO Nº 1.34.010.000789/2012-98, nos termos do disposto no artigo 2°, inciso III, §7° da Resolução CNMP n° 23/2007, determinando, 
destarte, o seguinte: 

1.  registre-se este aditamento da portaria em epígrafe por meio do Sistema ÚNICO e publique-se conforme regras de praxe, com 
comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

2   registre-se que o objeto do presente inquérito civil público é apurar improbidade administrativa por meio do convênio nº 
736454, firmado entre o Município de Ribeirão Preto e o Ministério do Turismo para a realização do campeonato automobilístico de “Stock Car” na 
cidade; 

3  remeta-se o feito, conjuntamente com o aditamento da portaria, ao Setor de Autuação e Distribuição desta Procuradoria da 
República, para que o autue e o registre, bem como promova as alterações necessárias no Sistema ÚNICO; 

4.  com a vinda dos autos, expeça-se a reiteração do ofício de fls. 103 destinado Coordenador-Geral de Convênios do Ministério 
do Turismo. 

 
CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA 

 
PORTARIA N.º 343, DE 26 DE JULHO DE 2013 

 
PR-SP-00045927/2013. Autos n.º 1.34.001.008026/2012-02 

 
O Ministério Público Federal, por este Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 
coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 6.º, inciso VII, da Lei Complementar n.º 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da 
União “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio 
ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e 
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coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e v) outros 
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o artigo 2.º, §6.º, da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 
Público estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7.º a possibilidade de 
conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo n.º 1.34.001.008026/2012-02 incisou-se a partir de representação sobre a 
alegação de  discriminação existente na distinção do turno de trabalho entre servidores lotados nas Agências da Previdência Social na área de 
atendimento ao público (seis horas diárias/trinta semanais)  e servidores lotados nas Gerências Executivas do INSS na área meio (oito horas 
diárias/quarenta semanais), após a edição da Resolução nº 177/PRES/INSS; 

CONSIDERANDO que após informações prestadas pelo INSS e reuniões realizadas com seus dirigentes constatou-se que, em 
realidade, a discriminação alegada está dentro da margem de discricionariedade do administrador público, consideradas as peculiaridades das 
atividades exercidas pelos servidores da autarquia que trabalham na linha de frente, atendendo diretamente ao público; 

 CONSIDERANDO, contudo que a redução da jornada de trabalho de tais servidores está condicionada à melhoria nos índices de 
atendimento, presteza, redução do tempo de concessão dos benefícios etc., portanto sob a perspectiva do ato administrativo vinculado, isto é, cuja 
validade se vincula aos motivos indicados como seu fundamento (teoria dos motivos determinantes); 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à propositura de ação civil pública ou à promoção de arquivamento, sendo necessárias maiores diligências investigativas; 

RESOLVE, com base no artigo 6.º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar n.º 75/93, e no exercício de suas funções 
institucionais, INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto acompanhar e adotar as providências pertinentes acerca do estrito 
cumprimento dos motivos determinantes para redução da jornada de trabalho dos servidores do INSS, mediante a sistemática do chamado turno 
estendido de atendimento ao público, prevista na Resolução nº 177/PRES/INSS, bem como se tal sistemática está realmente trazendo benefícios aos 
cidadãos, segurados e beneficiários da previdência social; 

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único nos autos registrado sob o n.º  

1.34.001.008026/2012-02, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6.º e 16, 

parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; 
c) a designação do servidor Marcos Antonio Mancuso, Assessor – Nível I, para o fim de auxiliar na instrução do presente 

Inquérito Civil; 
d) seja providenciado o agendamento de Reunião com o Dr. Bruno Bianco Leal, Procurador Regional da Procuradoria Federal 

Especializada do INSS no Estado de São Paulo, para tratar do tema. 
Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4.º, inciso VI e artigo 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

PEDRO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACHADO 
 

PORTARIA Nº 345, DE 29 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais,  
CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 5º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo, as Peças Informativas nº 1.34.001.007688/2012-57, convertidas em Procedimento Preparatório 
em 07/01/2013, com a seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. Notícia de invasão de área pertencente à Estrada de Ferro Sorocabana, no município de Embu Guaçu. 
CONSIDERANDO o teor do documento de fls. 04, relatando invasão a uma área pertencente à Estrada de Ferro Sorocabana, na 

qual foi construído um galpão onde funciona uma indústria de cadeiras; 
CONSIDERANDO que os elementos probatórios constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade 

administrativa que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da 
administração pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 
4º, da Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da 
Constituição Federal e art. 1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado 
a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao 
patrimônio público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 
5o, § 1o, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 
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CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, 
lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, zelando-se pelas respectivas normas (art. 5o, inciso III, da 
Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela 
Coletiva, art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal). 

Solicite-se a publicação da presente portaria de instauração. 
 

ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI 
 

PORTARIA Nº 346, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais,  
CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 5º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo, as Peças Informativas nº 1.34.001.005627/2012-55, convertidas em Procedimento Preparatório 
em  22 de fevereiro de 2013, com a seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. Nota Fiscal Paulista. Possíveis irregularidades no Programa de Estímulo à Cidadania 
fiscal. Possível irregularidade no repasse de verbas do ICMS aos municípios.  

CONSIDERANDO o teor da denúncia feita pelo SINAFRESP - SINDICATO DOS AGENTES FICAIS DE RENDAS DO 
ESTADO DE SAO PAULO, noticiando indícios de “graves irregularidades” quanto à retidão das práticas contábeis e orçamentárias na 
administração do programa de Estímulo à Cidadania do Estado de São Paulo, conhecido como Nota Fiscal Paulista, criado pela Lei Estadual n.º 
12.685/07. 

CONSIDERANDO que os elementos probatórios constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade 
administrativa que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da 
administração pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 
4º, da Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da 
Constituição Federal e art. 1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado 
a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao 
patrimônio público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 
5o, § 1o, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, 
lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, zelando-se pelas respectivas normas (art. 5o, inciso III, da 
Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela 
Coletiva, art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal). 

Solicite-se a publicação da presente portaria de instauração. 
 

ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI 
 

PORTARIA Nº 347, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais,  
CONSIDERANDO que foram autuadas e distribuídas, para o 5º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social da 

Procuradoria da República no Estado de São Paulo, as Peças Informativas nº 1.34.001.007321/2012-33, convertidas em Procedimento Preparatório 
em  01/02/2013, prorrogado em  02/05/2013, com a seguinte ementa: 

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL. UNIFESP. Contrato de prestação de serviço de limpeza asseio e conservação. 
Irregularidades. Contrato nº 80/2008 - pregão eletrônico nº 230/2007.  

CONSIDERANDO o teor do Mandando de Segurança nº 0015450-74.2012.403.6100, impetrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Universidade Federal de São Paulo – SINTUNIFESP -, em face do Auditor da Secretaria Regional da Controladoria Geral da 
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União em São Paulo – CGU/SP, cuja documentação aponta a existência de irregularidades no âmbito de execução do Contrato de Prestação de 
Serviço de Limpeza, Asseio e Conservação do Complexo UNIFESP (Contrato nº 80/2008 – pregão eletrônico nº 230/2007); 

CONSIDERANDO que os elementos probatórios constantes dos autos dão conta de possível prática de ato(s) de improbidade 
administrativa que importou (importaram) enriquecimento ilícito, causou (causaram) prejuízo ao erário e atentou (atentaram) contra os princípios da 
administração pública (arts. 9o, 10 e 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, respectivamente), sem prejuízo da responsabilidade penal (art. 37, § 
4º, da Constituição Federal e art. 12, caput, da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da 
Constituição Federal e art. 1o da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

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

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado 
a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 1o da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – e deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao 
patrimônio público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (arts. 1o, inciso IV, e 
5o, § 1o, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e arts. 5o e 17 da Lei nº 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processarem e julgarem as causas em que a União, entidade autárquica ou 
empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, 
lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (art. 70 da Lei Orgânica do Ministério Publico da União); 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, zelando-se pelas respectivas normas (art. 5o, inciso III, da 
Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Rotina de Serviços nº 01, de 03 de outubro de 2006, da Divisão de Tutela 
Coletiva, art. 9º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. art. 15 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal). 

Solicite-se a publicação da presente portaria de instauração. 
 

ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 24, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, VII,  da Constituição Federal e no artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 
75/93, vem expor e recomendar o que segue: 

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 (artigo 127 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que é função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO exercer o controle externo da atividade policial 
(artigo 129, VII, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que é função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, a legalidade, a impessoalidade, a 
moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (artigo 5.º, I, “h”, da 
Lei Complementar n.º 75/93);  

CONSIDERANDO que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros considera regular a notificação de testemunhas e requisição de 
sua condução coercitiva pelo Ministério Público no caso de ausência injustificada (STJ – 5.ª Turma - REsp n.º 761.938/SP – Autos n.º 
200501010622 - Rel. Min. Gilson Dipp – DJU de 08.05.2006 – p. 282) e lícita a requisição de policiais federais pelo Ministério Público para serem 
ouvidos como testemunhas (TRF da 2.ª Região – 7.ª Turma Especializada  - Apelação/Reexame Necessário 547090 - Autos 201151030005512 
547090 – Rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo – E-DJF2R de 03.08.2012 – p. 222/223);  

CONSIDERANDO que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, outrossim, considera legal a intimação proveniente do 
Ministério Público para a ouvida de testemunha em procedimento administrativo que apura, em tese, ilícitos penais (STJ – Corte Especial – HC 
30683 – Autos 200301719672 -  Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU de 08.03.2004 – p. 160) e que se inserem na atribuição legal do 
Ministério Público da União a intimação de testemunha e a requisição de condução coercitiva da testemunha faltosa (TRF da 1.ª Região – Corte 
Especial – Petição 9501159329 – Rel. Juiz Olindo Menezes – DJU de 11.03.1996 – p. 13574); 

CONSIDERANDO que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros, enquanto considera legal a intimação e a requisição de 
condução coercitiva expedidas pelo Ministério Público, já considerou ilegal a Resolução n.º 02/2010  - CSP/DPF “ante o descompasso com a 
sistemática constitucional e legal aplicável” (TRF da 2.ª Região – 7.ª Turma Especializada  - Apelação/Reexame Necessário 547090 - Autos 
201151030005512 547090 – Rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo – E-DJF2R de 03.08.2012 – p. 222/223);     

CONSIDERANDO que as “resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos inferiores ao regulamento e ao regimento, não 
podendo invocá-los ou contrariá-los, mas unicamente complementá-los e explicá-los” (Hely Lopes MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 
21.ª ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 166) e, por maior razão, não poderão contrariar Lei Complementar e a Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a denominada Resolução n.º 2/2010-CSP/DPF, de 26 de março de 2010 tem como destinatária apenas a 
Polícia Federal, vez que se dirige apenas aos policiais federais e servidores administrativos da instituição (artigo 1.º, caput, da Resolução n.º 2/2010-
CSP/DPF);   
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CONSIDERANDO que as intimações e requisições ministeriais não podem ser simplesmente desobedecidas pela Polícia Federal 
em razão de norma interna e de categoria infra legal; 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, notadamente a prática de ato 
visando fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência (artigo 11, I, da Lei n.º 8.429/92);  

CONSIDERANDO que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos” (artigo 4.º da Lei n.º 8.429/92); 

CONSIDERANDO que, conforme consta do procedimento n.º 1.34.001.001547/2012-21, a Autoridade Policial concluiu, em 
sentido inverso ao entendimento jurisprudencial acima referido acima, faltar amparo legal às intimações e requisições do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que, conforme consta do procedimento n.º 1.34.001.001547/2012-21, a Autoridade Policial concluiu que há 
vedação hierárquica expressa ao comparecimento de policiais federais ao Ministério Público para atendimento a intimações e requisições, sem que 
fosse dado o fundamento legal ou constitucional de tal conclusão; 

CONSIDERANDO que a atividade do Ministério Público não pode ser dificultada por razões extralegais, vez que se deve 
garantir que o Ministério Público seja capaz “de executar suas funções profissionais sem intimidação, obstáculo, perturbação, interferência imprópria 
ou exposição injustificada à obrigação civil, penal ou outras”  (Diretrizes sobre o Papel dos Promotores - 8.º Congresso das Nações Unidas sobre a 
Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, Havana, Cuba, de 27 de agosto a 07 de setembro de 1990, albergada nas Normas e Princípios 
das Nações Unidas em Matéria de Prevenção ao Crime e Justiça Criminal);  

CONSIDERANDO, finalmente, que não se deve estimular conflitos entre instituições estatais, assegurando-se, observadas as 
normas constitucionais e legais pertinentes, uma conveniência harmoniosa entre instituições responsáveis pela persecução penal;  

RESOLVE o Ministério Público Federal RECOMENDAR à SR/DPF/SP que: 
a) abstenha-se de impedir o desempenho das atribuições do Ministério Público Federal com base na Resolução n.º 2/2010-

CSP/DPF;   
b) deixe de considerar ilegais, com base na Resolução n.º 2/2010-CSP/DPF,  as intimações para oitiva e as requisições de 

condução coercitiva de testemunhas expedidas pelo Ministério Público Federal no âmbito dos denominados Procedimentos de Investigação Criminal 
(PICs);  

c) deixe de considerar existente vedação hierárquica expressa ao comparecimento de policiais federais ao Ministério Público para 
atendimento a intimações e requisições.  

A não observância integral do contido na presente Recomendação, conforme as condições assinaladas acima, acarretará a adoção, 
pelo Ministério Público Federal, das medidas judiciais e administrativas pertinentes. 

ENCAMINHE-SE  a presente RECOMENDAÇÃO ao Excelentíssimo Superintendente Regional em São Paulo do Departamento 
de Polícia Federal,  assinalando, com fundamento no art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, o prazo de 10 (dez) dias para que informe se 
haverá o cumprimento espontâneo das medidas acima recomendadas. 

 
MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

 
PORTARIA Nº 17, DE 31 DE JULHO DE 2013 

 
Instauração de Inquérito Civil Público. Procedimento Administrativo nº 
1.35.000.000128/2013-25. Assunto: apurar suposto crime ambiental 
consistente na extração de areia do Rio Fundo, localizado no município de 
Estância/SE. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora Regional da República signatária, atuante no 2º Ofício da 

Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “b”, da 
Lei Complementar nº 75/93; no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93; no art. 2º, I, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e no art. 2º, inciso II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, resolve converter o presente procedimento 
administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 

1. o registro e a autuação da presente Portaria juntamente com as peças informativas nº 1.35.000.000128/2013-25, pela Seção de 
Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil 
Público”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: apurar suposto crime ambiental consistente na 
extração de areia do Rio Fundo, localizado no município de Estância/SE; 

2. a afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República 
no Estado de Sergipe (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 CNMP); 

3. devolver os autos à signatária após o cumprimento das determinações constantes dos itens anteriores. 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a SETC 

realizar o acompanhamento do prazo inicial de 1 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso. 

 
GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
 

PORTARIA Nº 135, DE 31 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções do ofício da 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e da Defesa do Consumidor e Ordem Econômica no Estado do Tocantins – PRDC/TO, com fulcro no 
art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, nos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da Lei 
Complementar n.° 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1º, da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, e 

CONSIDERANDO que a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal vem demandando informações 
para subsidiar a sua atuação em defesa do direito constitucional à saúde (OFÍCIO-CIRCULAR n° 1/2013/1ªCCR/MPF Grupo de Trabalho ''Saúde'', 
OFÍCIO-CIRCULAR n° 2/2013/1ªCCR/MPF Grupo de Trabalho ''Saúde'', OFÍCIO-CIRCULAR n° 6/2013/1ªCCR/MPF, OFÍCIO-CIRCULAR n° 
9/2013/1ªCCR/MPF); 

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

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República), resolve: 

Instaurar inquérito civil visando à regular e legal coleta de elementos para atender as determinações da 1ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal em defesa do direito constitucional à saúde, para posterior ajuizamento da ação cabível ou 
arquivamento, nos termos da lei.  

Encaminhe-se a presente portaria à Coordenadoria Jurídica desta Procuradoria para registro e autuação como inquérito civil, além 
de afixar cópia deste ato no local de costume, onde o público em geral tem acesso, pelo prazo de 10 (dez) dias, o que deve ser devidamente 
certificado nos autos.        

Ademais, a assessoria desta PRDC/TO deverá comunicar a instauração deste inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, remetendo-lhe cópia deste ato para publicação, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução n.° 87, de 03 de 
agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF, e o art. 7º da Resolução n.° 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.  

Em seguida, oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins, requisitando que encaminhe todas as informações e todos os 
documentos determinados pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Conforme o artigo 8º, § 5°, da Lei Complementar n.° 75/93, o prazo para atendimento à requisição é de 10 (dez) dias úteis a 
contar do recebimento do expediente, ao qual deverão ser anexadas cópias desta portaria e dos ofícios expedidos pela 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal.  

Oficie-se, ainda, à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão informando a respeito de todas as providências que vêm sendo adotadas 
para o atendimento às suas determinações. 

Após o cumprimento das diligências ou o decurso de 20 (vinte) dias, venham os autos do inquérito civil conclusos para 
deliberação. 

Finalmente, a fim de observar o art. 9º da Resolução n.° 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.° 87 do CSMPF, deve a 
assessoria desta PRDC/TO realizar o acompanhamento de prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, lavrando a devida 
certidão nos autos após o seu transcurso. 

 
FÁBIO CONRADO LOULA 
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