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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

PORTARIA Nº 11, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

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

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 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, determina a instauração de Procedimento Administrativo 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 apresentadas através do sítio eltrônico da Procuradoria da República em Alagoas, as 
quais relatam possíveis irregularidades na contratação de empresas pela Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio/AL, sob a gestão de Rita 
Bonfim, no exercício de 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 5ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI nº 1.11.001.000021/2013-17 
Interessados: União; Sociedade. 
Representante: Sigiloso. 
Representados: ex-prefeita do Município de Porto Real do Colégio, Rita Bonfim. 
Assunto: Possíveis irregularidades na contratação de empresas pela Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio/AL, sob a 

gestão de Rita Bonfim, no exercício de 2011. 
Após, à Assessoria para cumprimento do item “b” do Despacho nº 011/2013. 
Com a resposta, ou esgotado prazo fixado no ofício sem ela, façam-me os autos conclusos. 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
 

PORTARIA Nº 12, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM 
Arapiraca/AL. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 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, determina 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 relatando que o então prefeito do Município de Carneiros/AL, Luiz Medeiros 
Nobre, deixou de prestar contas da aplicação de recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Educação no ano de 2012, em virtude do 
programa “mais educação” voltado à compra de merenda escolar adequada e saudável. 

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 5ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: PI nº 1.11.001.000039/2013-19 
Interessado: União; FNDE; Município de Carneiros/AL; Sociedade. 
Representante: Município de Carneiros/AL. 
Representado: Luiz Medeiros Nobre. 
Assunto: Suposta omissão no dever de prestar contas de recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Educação ao 

Município de Carneiros/AL, em virtude do programa “mais educação” voltado à compra de merenda escolar adequada e saudável, na gestão de Luiz 
Medeiros Nobre, no exercício de 2012. 

Após, à Assessoria para as seguintes providencias iniciais: 
1. Reitere-se o ofício de fls. 31, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta; 
2. Cumpra-se o determinado no item 1.b do despacho de fls. 30V, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 
Com as respostas, ou esgotado prazo fixado nos ofícios sem elas, façam-me os autos conclusos. 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
 

PORTARIA Nº 16, DE 24 DE JULHO DE 2013 
 

EMENTA: Portaria. Civil. Determina a instauração de Inquérito Civil Público 
no âmbito da PRM Arapiraca/AL. Fiscalização do acesso ao ensino no 
Município de Belo Monte/AL. Município que recebeu recursos federais do 
FUNDEB em 2012 e 2013. Fechamento de 07 escolas municipais, fato 
nominado como “Nucleação” pela Secretaria de Educação Municipal. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, 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, expõe e, em seguida, delibera pela instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 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 zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, CR/88); 

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 tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Administrativo nº 1.11.001.000041/2013-80, 
instaurado para apurar notícia extraída de site na Internet (minutosertao.com.br) relatando o possível fechamento irregular de sete escolas municipais 
na zona rural de Belo Monte/AL. 

Considerando que à fl. 07 foram juntadas informações remetidas pelo FNDE, as quais confirmam o recebimento de 
complementação federal pelo Município de Belo Monte/Al aos recursos do FUNDEB nos anos de 2012 e 2013; 

DELIBERA INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO e determina para instrução do feito, desde logo, a realização das 
seguintes diligências: 

a) A autuação do presente feito como “Inquérito Civil Público”,  destinado a fiscalizar o acesso ao ensino no Município de Belo 
Monte/AL e a afetação de sua qualidade em razão do fechamento de escolas municipais, fato nominado como “Nucleação” pela Secretaria de 
Educação Municipal; 

b) A juntada das peças informativas em anexo;  
c) A expedição de ofício à Prefeitura de Belo Monte/AL, para que esclareça, remetendo os respectivos documentos 

comprobatórios, no prazo de 20 dias: 
c.1) quais escolas foram extintas em razão da adoção da Nucleação do ensino municipal e qual a sua localização e número de 

alunos e professores de cada uma delas; 
c.2) quais escolas ficaram como escolas pólo, discriminando-se quais escolas foram a elas incorporadas, bem como o número de 

alunos matriculados antes e depois da nucleação e o número de professores antes e depois da nucleação; 
c.3) discrimine-se as escolas estaduais e o número de alunos e professores antes e após a nucleação; 
c.4) discrimina-se quais as linhas de transporte escolar (origem e destino, e distâncias percorridas) e quais os veículos utilizados 

no transporte escolar, demonstrando como está sendo realizado o transporte escolar municipal após a nucleação do ensino municipal. 
d) Deve a assessoria verificar a existência de Sindicato dos Profissionais da Educação ou dos Servidores Municipais no 

Município de Belo Monte/AL e obter contato/oficiar no sentido de notificar um representante dos professores a comparecer a esta PRM/Arapiraca 
para prestar esclarecimentos sobre os fatos; 
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e) Deve-se corrigir a autuação do presente procedimento no sistema único da 5ª CCR para a PFDC tendo em vista o fato de se 
tratar de procedimento que visa apurar eventual diminuição do acesso ao ensino municipal pela concentração de escolas; 

f) Expeça-se ofício à Promotoria de Belo Monte/AL solicitando ao Promotor de Justiça oficiante informações quanto à existência 
de procedimentos ou ações judiciais sobre o caso, bem como informando a existência do presente procedimento. 

Com as respostas, ou esgotado prazo fixado nos ofícios sem elas, 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 PFDC (observe-se o item “e”, acima), lançando-se os seguintes dados no sistema: 
Referência: PI n.  1.11.001.000041/2013-80 
Interessados: sociedade, Município de Belo Monte/AL, FNDE, União. 
Representante: de ofício. 
Representados: Atual Prefeito e Secretária de Educação do Município de Belo Monte/AL. 
Assunto:  Fiscalização do acesso ao ensino no Município de Belo Monte/AL em razão do fechamento de 07 escolas municipais, 

fato nominado como “Nucleação” pela Secretaria de Educação Municipal. 
 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 
 

PORTARIA Nº 33, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 
O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da 

Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas “a” a “d”, da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 
2006, alterada pela Resolução nº 106/2010,  do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 
17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção dos interesses difusos e coletivos, nos 
termos da legislação acima apontada. 

Considerando que foi instaurado Procedimento Administrativo no âmbito desta Procuradoria da República em razão de 
representação que noticia suposta omissão da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió em fornecer diversos materiais indispensáveis à realização 
periódica de cateterismo vesical a paciente usuário do SUS.  

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos, especialmente o direito à saúde, insere-se entre as funções 
institucionais do Ministério Público Federal, estando prevista no art. 6.º, VII, a, c e d, da Lei Complementar 75/93 (Lompu). 

Considerando  que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de realização de novas diligências para 
melhor apreciação dos fatos investigados, visando a resolução da questão em exame nos autos. 

RESOLVE converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Procedimento Administrativo 1.11.000.000082/2013-86, determinando: 
1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na primeira folha dos autos; 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC (art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, 

do CSMPF), mediante remessa desta portaria; 
3 – Outrossim, adote-se a providência constante no despacho n. 570/2013. 
 

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY 
 

PORTARIA Nº 68, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 

Peças de Informação nº 1.11.000.000813/2013-93. CONVERSÃO EM 
INQUÉRITO CIVIL 

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

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO 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 Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social;  

CONSIDERANDO o teor das peças de informação em epígrafe, instaurada com o fim de apurar supostas irregularidades na 
execução e pagamento do Convênio nº 703.250/2010 do FNDE com o Município de Colônia de Leopoldina/AL. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão das presentes peças de informação, a fim de investigar a 

ocorrência, no município de Colônia de Leopoldina/AL, de irregularidades na execução e pagamento do referido convênio, com a adoção das 
seguintes providências: 

1. Autuação como IC, com os registros de praxe; 
2. Nomeação dos servidores que estão lotados no 3º Ofício da PR/AL, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP, 

para secretariarem o presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independente de compromisso; 
3. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente ICP, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23, de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e nos artigos 5º, VI, 6º e 16, §1º, I, da Resolução nº 
87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

4. Oficie-se ao ex-gestor Cássio Alexandre Reis de Amorim Urtiga para que se manifeste acerca da representação apresentada 
pelo Município de Colônia de Leopoldina/AL, a qual noticia irregularidades na execução do Convênio nº 703.250/2010; 
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5. Oficie-se ao FNDE, para que informe acerca da situação do Convênio nº 703.250/2010 firmado com o Município de Colônia 
Leopoldina, informando mais especificamente acerca da existência de prestação de contas, da situação dos pagamentos, da execução da obra e de 
eventual fiscalização da obra; 

6. Oficie-se à Construtora Altare para que se manifeste acerca da representação apresentada pelo Município de Colônia 
Leopoldina/AL, a qual noticia irregularidades na execução do Convênio nº 703.250/2010; 

7. Oficie-se ao Banco do Brasil, solicitando o envio do extrato da conta bancária nº 14790-7, Agência nº 1282-3, utilizada para o 
repasse do Convênio nº 703.250/2010 pelo FNDE à Prefeitura de Colônia Leopoldina/AL, uma vez que se faz necessária a comprovação da 
movimentação financeira, dos saques realizados da referida conta; 

8. Oficie-se à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Colônia Leopoldina/AL, uma vez que era a responsável pela fiscalização 
das obras do Convênio nº 703.250/2010, para que informe sobre a fiscalização realizada na referida obra, de forma detalhada, especificando o 
percentual de conclusão da obra; 

9. Oficie-se à ex-Secretária de Educação de Colônia Leopoldina, a srª Eleonora Silva das Neves Amorim, para que  se manifeste 
acerca da representação apresentada pelo Município de Colônia de Leopoldina/AL, a qual noticia irregularidades na execução do Convênio nº 
703.250/2010. 

 
RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

 
PORTARIA Nº 70, DE 19 DE JULHO DE 2013 

 
Peças de Informação nº 1.11.000.000739/2013-13.CONVERSÃO EM 
INQUÉRITO CIVIL 

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

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO 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 Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social;  

CONSIDERANDO o teor das peças de informação em epígrafe, instaurada com o fim de apurar supostas fraudes em processo 
licitatório para aquisição de materiais e produtos hospitalares no município de Rio Largo (AL), referente ao Pregão eletrônico nº 07/2013, lotes 01 e 
02, no qual a empresa arrematante estaria praticando preços inexequíveis para desclassificar os demais concorrentes.  

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão das presentes peças de informação, a fim de investigar a 

ocorrência, no município de Rio Largo/AL, de fraudes em processo licitatório para aquisição de materiais e produtos hospitalares, com a adoção das 
seguintes providências: 

1. Autuação como IC, com os registros de praxe; 
2. Nomeação dos servidores que estão lotados no 3º Ofício da PR/AL, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP, 

para secretariarem o presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independente de compromisso; 
3. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente ICP, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23, de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e nos artigos 5º, VI, 6º e 16, §1º, I, da Resolução nº 
87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

4. Oficie-se a prefeitura de Rio Largo para solicitar esclarecimentos sobre procedimentos licitatórios relacionados a aquisição de 
materiais e produtos hospitalares, mais especificamente em relação ao pregão eletrônico nº 07/2013, lotes 01 e 02. 

 
RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

 
PORTARIA Nº 72, DE 22 DE JULHO DE 2013 

 
Peças de Informação nº 1.11.000.000031/2013-54. CONVERSÃO EM 
INQUÉRITO CIVIL 

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

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO 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 Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social;  

CONSIDERANDO o teor das peças de informação em epígrafe, instaurada com o fim de apurar supostas irregularidades no 
mandato do ex-gestor do Município de Pilar/AL, que, conforme representação da Prefeitura, teria deixado a atual gestão sem uma série de 
documentos, não estaria armazenando a merenda escolar em local adequado, bem como informa o corte de energia nas escolas da referida 
municipalidade por falta de pagamento.  

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
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RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão das presentes peças de informação, a fim de investigar a 
ocorrência, no município de Pilar/AL, de eventuais irregularidades praticadas em prejuízo das verbas de origem federal, com a adoção das seguintes 
providências: 

1. Autuação como IC, com os registros de praxe; 
2. Nomeação dos servidores que estão lotados no 3º Ofício da PR/AL, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP, 

para secretariarem o presente feito, os quais, por serem funcionários do quadro efetivo, atuarão independente de compromisso; 
3. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente ICP, para os fins previstos nos artigos 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23, de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e nos artigos 5º, VI, 6º e 16, §1º, I, da Resolução nº 
87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

4. Oficie-se a prefeitura de Pilar/AL para solicitar esclarecimentos sobre as irregularidades noticiadas na representação realizada 
por meio do Ofício nº 09/2013, bem como que informe se tais ilícitos envolvem verbas federais e, em caso afirmativo, que discrimine quais. 

 
RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

 
PORTARIA Nº 66, DE 22 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, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei 
Complementar 75/1993 e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais aqueles 
relativos ao consumidor (art. 129, III, da Constituição Federal,  e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

Considerando que o respeito ao consumidor é consagrado como direito fundamental e como princípio basilar da ordem 
econômica (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
CONSIDERANDO a procedimento administrativo n. 1.13.000.000718/2007-77, instaurado para apurar a procedência de 

denúncia de que existem “zonas cegas” ou “zonas não-radar” no espaço aéreo da Região Norte; 
CONSIDERANDO que esse fato é apontado como uma das causas da queda do voo 1907 da Gol Linhas Aéreas, ocorrida em 29 

de setembro de 2006; 
CONSIDERANDO a necessidade de regularizar o presente feito, uma vez que a conversão em inquérito civil foi realizada por 

mero despacho; 
RESOLVE converter o presente em INQUÉRITO CIVIL, para apurar a existência de “zonas cegas” ou “zonas não-radar” no 

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

avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 
III – Comunique-se a instauração à douta 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio 

eletrônico, inclusive com encaminhamento desta portaria em arquivo digital; e 
IV – Oficie-se ao 7º Comando Aéreo Regional (7º COMAR), para que, no prazo de 20 (vinte) dias, preste informações sobre os 

fatos ora apurados e sobre situação atual do SIVAM, esclarecendo, inclusive, se o Sistema está monitorando os desmatamentos que ocorrem na 
Região Amazônica e se esses dados estão sendo repassados ao IBAMA e à Polícia Federal.  

Nos termos da PORTARIA Nº 023/2013/2º OFÍCIO CÍVEL/PR/AM, este ICP deve ser classificado com Prioridade 1 
Cópia da presente Portaria valerá como ofício requisitório, para os fins dos artigos 7º, inciso II, e 8º, incisos II, IV, VII e VIII da 

Lei Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e artigo 9º da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, ficando o destinatário advertido que “a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério 
Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa” (parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 75/1993). 

 
RAFAEL DA SILVA ROCHA 

 
PORTARIA Nº 67, DE 22 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, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei 
Complementar 75/1993 e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, dentre os quais aqueles 
relativos ao consumidor (art. 129, III, da Constituição Federal,  e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

Considerando que o respeito ao consumidor é consagrado como direito fundamental e como princípio basilar da ordem 
econômica (art. 5º, XXXII, e art. 170, V, da Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
CONSIDERANDO os autos n. 1.13.000.001047/2006-81, instaurado para “apurar as circunstâncias nas quais foi lavrada multa 

pelo Município de Manaus em face da Fábrica de Charque Rondônia”; 
CONSIDERANDO haver indícios de que a referida empresa atuou ou atua de forma irregular, em Manaus, em relação às normas 

sanitárias, e que há um conflito entre os órgãos com atribuição para a fiscalização; 
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CONSIDERANDO a necessidade de regularizar o presente feito, uma vez que a conversão em inquérito civil foi realizada por 
mero despacho; 

RESOLVE converter o presente INQUÉRITO CIVIL, para apurar regularidade sanitária da Fábrica de Charque Rondônia Ltda. 
Para isso, DETERMINA:  
I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM; 
II - Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de 

avisos desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 
III – Comunique-se a instauração à douta 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio 

eletrônico, inclusive com encaminhamento desta portaria em arquivo digital; e 
IV – Notifiquem-se os sócios da Fábrica de Charque Rondônia (fl. 77) para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se a 

referida empresa ainda se encontra em atividade. 
V - Expeça-se Ordem de Serviço para que seja realizada visita à Rua Santo Antônio, 348, Colônia Antônio Aleixo, Manaus, a fim 

de se verificar que estabelecimento funciona no local. 
Nos termos da PORTARIA Nº 023/2013/2º OFÍCIO CÍVEL/PR/AM, este ICP deve ser classificado com Prioridade 2 
Cópia da presente Portaria valerá como ofício requisitório, para os fins dos artigos 7º, inciso II, e 8º, incisos II, IV, VII e VIII da 

Lei Complementar n. 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União) e artigo 9º da Resolução n. 87 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, ficando o destinatário advertido que “a falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das requisições do Ministério 
Público implicarão a responsabilidade de quem lhe der causa” (parágrafo 3º do artigo 8º da Lei Complementar 75/1993). 

 
RAFAEL DA SILVA ROCHA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 246, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições,  e 

considerando o teor da Portaria nº 127, de 13 de maio de 2010, que estabelece critérios para substituição de Procuradores vinculados às PRMs no 
Estado da Bahia, em casos de suspeição, impedimentos, afastamentos ou férias, resolve: 

I – Designar o Procurador da República VLADIMIR BARROS ARAS, para oficiar nos autos nº 1.16.0000.002106/2010-11. 
 

WILSON ROCHA DE ALMEIDA NETO 
 

PORTARIA Nº 11, DE 9 DE MAIO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM Paulo 
Afonso-BA. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, e fundamentado no art. 129, da Constituição 

da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 
87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, resolve determinar a instauração de Inquérito Civil 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 judicias. 

Na espécie, cuida-se de expediente remetido a esta Procuradoria da República, através da representação PRM-PAF-BA-
00000941/2012, a qual encaminha informações sobre possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB, do Programa Brasil 
Escolarizado, PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica), PNATE (Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica), 
PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar na Educação Básica), PAB (Programa de Atenção Básica em Saúde) e Programa Bolsa Família, 
no município de Heliópolis/BA. 

Isto posto, determino à Coordenadoria Jurídica que efetive registro e autuação da presente portaria e do expediente que a 
acompanha, inclusive para fins de comunicação e publicação à 5ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: Expediente nº PRM-PAF-BA-00000941/2012. 
Interessado: Ana Dalva Batista Reis e Sociedade. 
Representante: Ana Dalva Batista Reis.  
Representado: Prefeitura Municipal de Heliópolis/BA. 
Assunto: Apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB (Fundo Nacional da Educação Básica), do 

Programa Brasil Escolarizado, PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica), PNATE (Apoio ao Transporte Escolar na 
Educação Básica), PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar na Educação Básica), PAB (Programa de Atenção Básica em Saúde) e 
Programa Bolsa Família, no município de  Heliópolis/BA.  

Após, à Assessoria para as seguintes providências iniciais: 
1.  Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil público, consoante 

determinação do art. 6º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, inclusive para fins de publicação em Diário 
Oficial; 

2. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Heliópolis/BA , requisitando, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, esclarecimentos 
pormenorizados quanto aos fatos noticiados na representação. Enviar cópia da representação; 
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3. Oficie-se à Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Senarc), requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, 
informações sobre supostas irregularidades na utilização dos recursos oriundos do Programa Bolsa Família, durante o exercício de 2009, no 
município de Heliópolis/BA. Enviar cópia da representação; 

4. Oficie-se ao Denasus, para informar detidamente a situação da prestação de contas do município, referente ao PAB, no ano de 
2009. Enviar cópia da representação 

5. Oficie-se ao Presidente do FNDE, requisitando informações atualizadas e pormenorizadas acerca da prestação de contas do 
município de Heliópolis/BA, referentes ao FUNDEB – exercício de 2012 - Programa Brasil Escolarizado, PDDE, PNATE e PNAE, exercício de 
2009 , esclarecendo se o município está regularizado. Encaminhar cópia da representação. Prazo: 30 (trinta) dias;  

Com as respostas, ou esgotado prazo razoável sem elas, façam-me conclusos. 
 

MARCELO JATOBÁ LOBO 
 

PORTARIA Nº 12, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais 

e constitucionais, e, 
a) CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal), 
bem como zelar pela defesa do meio ambiente (art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

b) CONSIDERANDO que, segundo o art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, “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”. 

c) CONSIDERANDO que, consoante § 4º, do art. 225, da Constituição Federal de 1988, “A Floresta Amazônica brasileira, a 
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 
dentro de conduções que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. 

d) CONSIDERANDO os objetivos delineados na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81, em especial artigos 2º e 4º) 
e demais normas de proteção ambiental, bem como o regramento supranacional do qual o Brasil é signatário (Agenda 21, a Declaração do Rio, a 
Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Convenção sobre Mudanças Climáticas, entre 
outros); 

e) CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 
respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

f) CONSIDERANDO que o prazo acima assinalado já expirou, e que diligências ainda se fazem necessárias para conclusão das 
investigações e deliberação acerca de eventual ajuizamento de ação civil pública ou promoção de arquivamento; 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo nº 1.14.000.002650/2012-91 em INQUÉRITO CIVIL, o qual passará a 
contar com a seguinte ementa: “Apupara danos ao meio ambiente decorrentes da implantação do empreendimento residencial Vista Patamares, 
localizado nos arredores do Parque de Pituaçu, nesta urbe”. 

Ante o exposto, determino a realização das seguintes providências: 
1. Registre-se e proceda-se às demais formalidades de estilo. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão, remetendo cópia desta portaria e solicitando sua publicação, conforme previsto no art. 16 da Resolução nº 87, de 6 de abril 
de 2010, do Conselho Superior do do Ministério Público Federal; 

2. Oficie-se à SPU/BA, em resposta ao Ofício nº 109/2013 – GAB/SPU/BA, encaminhando cópia da documentação enviada pela 
RUSCH Advogados (PR-BA-00023993/2013), solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, informação sobre se o reportado empreendimento, consoante 
as coordenadas georreferenciadas consignadas na documentação anexa, encontra-se localizado em área de propriedade da União. 

3. Reitere-se o ofício de fl. 50, encaminhando cópia da documentação enviada pela RUSCH Advogados (PR-BA-
00023993/2013); 

4. Com a respostas, ou findo o prazo assinalado, voltem-me os autos conclusos. 
 

CAROLINE ROCHA QUEIROZ 
 

PORTARIA N.º 21, DE 17 DE JULHO DE 2013 
 

Instaura Inquérito Civil Público visando a apurar suposta ausência de 
prestação de contas do Convênio nº 60.473/1999, firmado entre o município 
de Cabaceiras do Paraguaçu/BA e o Ministério da Educação, para execução 
do Programa de Garantia de Renda Mínima, durante a gestão do ex-prefeito 
AURINO OLIVEIRA MACHADO FILHO..Autos n.º 1.14.004.000105/2013-
19 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, “b” da Lei 
Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 
alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
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indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e 
os artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que foram instauradas, em 06/06/2013, nesta procuradoria da República, Peças de Informação afetas à 5º 
Câmara de Coordenação e Revisão, em razão de representação formulada pelo atual prefeito do município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA, PAULO 
ANDRÉ BRAZ SILVA, em face do ex-prefeito, AURINO OLIVEIRA MACHADO FILHO, devido à suposta ausência de prestação de contas do 
Convênio nº 60.473/1999, firmado entre o município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA e o Ministério da Educação, para execução do Programa de 
Garantia de Renda Mínima; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento 
do feito, diligências imprescindíveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de retificar o número do Convênio firmado entre o município de Cabaceiras do Paraguaçu/BA 
e o Ministério da Educação, e o nome do ex-prefeito responsável pela gestão dos recursos; 

RESOLVE: 
substituir a Portaria de instauração de Inquérito Civil Público MPF/PRM/FS nº 15, de 12 de junho de 2013, para apurar a 

questões mencionadas, determinando: 
1. Comunique-se à 5º CCR para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja providenciada a devida publicação, 

além de afixação desta na sede desta Procuradoria da República; 
2. Reitere-se os ofícios já emitidos com a retificação do número do Convênio (60.473/99). 
Prazo inicial: 1 (um) ano.    
 

BARTIRA ARAÚJO GÓES 
 

PORTARIA Nº 38, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.14.001.000022/2013-41.  Conversão em 
Inquérito Civil 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República abaixo assinado,  no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 
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, ainda, 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”, assim como as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea d e 6º, inciso XIV, alínea g da Lei 
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO o quanto consta nos autos do Procedimento Administrativo nº 1.14.001.000022/2013-41, que trata de 
supostas irregularidades decorrentes da ausência de pagamento dos salários dos agentes comunitários de saúde (ACS) do município de 
Buerarema/BA no ano de 2012; 

CONSIDERANDO que se esgotou o prazo para a conclusão do procedimento administrativo e ainda remanesce a necessidade de 
se empreender apurações pormenorizadas acerca destes fatos; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como artigos 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, 
ambos da Lei Complementar nº 75/93, converter o Procedimento Administrativo nº 1.14.001.000022/2013-41 em INQUÉRITO CIVIL, colimando 
investigar adequadamente os fatos acima descritos, bem assim subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais, determinando desde 
já: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto:  
ASSUNTO: “Apura suposta malversação de recursos destinados ao pagamento de salários dos Agentes Comunitários de Saúde 

de Buerarema/BA no mês de novembro de 2012” 
TEMÁTICA: Patrimônio Público 
CÂMARA : 5ª CCR 
b) Cientifique-se a egrégia Câmara, remetendo-lhe, em dez dias, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87/2006 – CSMPF, cópia 

da presente Portaria, para que seja dada a devida publicidade; 
c) Aguardar em cartório resposta ao ofício de fl. 113, pelo prazo previsto no despacho de fl. 114, reiterando-o caso necessário; 
Nomeio o Técnico Administrativo Ivonilson Rocha Teixeira, matrícula nº 21.728, lotado nesta Procuradoria, para exercer função 

de Secretário no presente Inquérito Civil. 
 

OVÍDIO AUGUSTO AMOEDO MACHADO 
 

PORTARIA Nº 53, DE 3 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM Paulo 
Afonso-BA. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, e fundamentado no art. 129, da Constituição 

da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 
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87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, resolve determinar a instauração de inquérito civil público, visando complementar as investigações promovidas no 
âmbito do ICP n. 02/2009, presidido pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Euclides da Cunha/BA. 

 Na espécie, cuida-se de representação encaminhada a esta Procuradoria pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 
Banzaê – SISMUB, subscrita pelo seu presidente, o Sr. José Alfredo da Silva Júnior, atribuindo as seguintes práticas ao Executivo Municipal de 
Banzaê: 

a) Pagamento com recursos do FUNDEB 40%, de servidores que exercem suas funções em área distinta à educação, a exemplo 
de motorista, porteiro e auxiliar administrativo; 

b) Pagamento ao Sr. Vandercleisson de Souza Cardoso por serviços de publicidade de diversas áreas da administração municipal 
(tais como inaugurações, locução de comerciais veiculados em rádio, serviço de mestre de cerimônia em eventos da administração) com recursos do 
salário educação; 

c) Grande número de servidores contratados, cerca de 120 (cento e vinte), em média, no último ano e atualmente (em 2012) 88 
(oitenta e oito) contratações, e mais 70 (setenta) cargos comissionados, o que comprova que há possibilidade e capacidade de pagamento de efetivos, 
porém o número de vagas oferecidas em concurso público realizado em 2009 foi insignificante. 

De acordo com a Lei n. 11.494/2007, é instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil, cujos recursos se destinam, 
conforme artigo 2º da Lei supra, à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, 
incluindo sua condigna remuneração. O artigo 21 estabelece ainda que os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da 
União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações 
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394/1996, 
verbis: 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 
objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: 

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do 

ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 
Desta forma, considerando que os esclarecimentos prestados pela municipalidade não são suficientes a elucidar a presente 

questão, e persistindo a necessidade de analisar se realmente os pagamentos são feitos em desconformidade com o preceituado na Lei nº 
11.494/2007, determino ao Cartório o registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para fins de comunicação 
e publicação à 5ª CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: Expediente nº PRM- PAF-BA-00000273/2012. 
Representante: Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Banzaê – SISMUB. 
Interessados: Sociedade, SISMUB, FNDE. 
Representado: Jailma Dantas Gama Alves 
Assunto: Apurar suposta utilização de recursos do FUNDEB pela Prefeitura de Banzaê/BA, no financiamento de despesas não 

consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, em desobediência ao que prevê a Lei 11.494/2007. 
Após, à Assessoria para as seguintes providências: 
1. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Banzaê/BA, solicitando-lhe o envio, no prazo de 15 (quinze) dias, de cópia do processo de 

pagamento tanto dos 60% quanto dos 40% do FUNDEB, relativamente aos anos de 2011 até junho de 2013. Encaminhe-se cópia da representação. 
2. Oficie-se ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, solicitando-lhe informações acerca da regularidade na 

prestação de contas do FUNDEB, no município de Banzaê/BA, nos exercícios de 2011, 2012  até junho de 2013, esclarecendo, ainda, se tramita (ou 
tramitou) algum processo relativo a irregularidades nos respectivos procedimentos licitatórios. Além disso, que envie, caso possua, cópia da folha 
dos pagamentos que são realizados com as verbas do FUNDEB, tanto dos 60%, quanto dos 40%. Encaminhe-se cópia da representação. 

5. Oficie-se ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, solicitando-lhe informações acerca da regularidade na prestação de contas 
do FUNDEB, no município de Banzaê/BA, nos exercícios de 2011 e 2012, esclarecendo, ainda, se tramita (ou tramitou) algum processo relativo a 
irregularidades nos respectivos procedimentos licitatórios. Além disso, que envie, caso possua, cópia da folha dos pagamentos que são realizados 
com as verbas do FUNDEB, tanto dos 60%, quanto dos 40%. Encaminhe-se cópia da representação. 

Com as respostas, ou esgotado mais de 30 (trinta) dias sem elas, façam-me conclusos.  
 

MACELO JATOBÁ LOBO 
 

PORTARIA Nº 159, DE 26 DE JUNHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público no âmbito da PRM Paulo 
Afonso-BA. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, e fundamentado no art. 129, da Constituição 

da República c/c art. 6º, VII e XIV, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e ainda de acordo com as Resoluções nº 
87/06-CSMPF e nº 23/07-CNMP, resolve determinar a instauração de inquérito civil 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.  
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Na espécie, cuida-se de Expedientes encaminhados a esta Procuradoria da República, pelo Ofício-Circular nº 02/2012-PRBA/2º 
OF/CIV/DDN, Ofício Circular nº081/2012/PFDC/MPF, PA 1.00.000.0105055/2009-13 – mortalidade materna, junto com texto produzido pelo 
PFDC, com cópia do caso Alyne da Silva Pimentel Teixeira. 

No texto, é apresentado um estudo do GT-Saúde/PFDC sobre a mortalidade materna, salienta que o País ainda não alcançou a 
meta “redução em três quartos, entre 1990 e 2015, da taxa de mortalidade materna” do Programa das Nações para o Desenvolvimento.  

Sendo assim, diante da legitimidade do Ministério Público para atuar em defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, 
assim como do direito à saúde, e no intuito de averiguar se as metas estão sendo cumpridas pela Secretaria do Estado da Bahia – SESAB e 
Municípios abrangidos por esta Procuradoria, determino ao Cartório o registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, 
inclusive para fins de comunicação e publicação à PFDC, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: Expediente nº PRM- PAF-BA-00043108/2012. 
Interessados: Ministério público Federal. 
Representante: Ministério público Federal. 
Representado: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB.  
Assunto: Aferir se as metas de “redução em três quartos, entre 1990 e 2015, da taxa de mortalidade materna” do Programa das 

Nações para o desenvolvimento, estão sendo cumpridas pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, e cidades abrangidas pela 
competência desta Procuradoria. 

Após, à Assessoria para as seguintes providências iniciais, com base nas diligências sugeridas pelo PFDC no texto sobre 
mortalidade materna: 

1 - Oficie-se à SESAB, requisitando-lhe no prazo de 30 (trinta) dias, informações a respeito da região de competência desta 
Procuradoria, sobre:  

a) os últimos relatórios anuais do comitê estadual de mortalidade materna; 
b) cópia do respectivo regimento; 
c) constituição atual do comitê; 
d) municípios em que a taxa de mortalidade materna supera vinte mortes por cem mil nascidos; 
e) municípios em que a taxa de mortalidade materna supera quarenta mortes por cem mil nascidos; 
f) listar comitês de mortalidade materna existentes nos municípios; 
g) quais as principais políticas públicas da Secretaria para a redução da mortalidade materna e as ações realizadas no âmbito 

destas políticas para: 
g.1) acompanhamento da execução das políticas públicas voltadas para redução da mortalidade materna pelos gestores 

municipais;  
g.2) realização de seminários regionais e municipais de sensibilização, em articulação com a sociedade civil organizada; 
g.3) capacitação dos membros de comitês; 
g.4) avaliação dos aspectos da prevenção da morte – definição da evitabilidade do óbito materno; 
g.5) divulgação de relatórios para todas instituições e órgãos competentes que possam intervir na redução das mortes maternas; 
g.6) promoção da discussão de casos clínicos nos comitês hospitalares; 
g.7) promoção do debate sobre a persistência dos níveis de mortalidade materna a partir de evidências epidemiológicas ; 
g.8) promoção de debate sobre a problemática da mortalidade materna através da realização de eventos de prevenção, de 

programas de reciclagem e de educação continuada e da produção de material educativo; 
g.9) promoção da interlocução entre todas as instituições pertencentes a qualquer dos poderes públicos ou setores organizados da 

sociedade civil, com a finalidade de garantir a execução das medidas apontadas. 
h) quais as propostas de medidas de interveção para a redução do óbito materno a partir do estudo de todos os casos; 
i) qual a participação exercida pelo comitê na correção das estatísticas oficiais, facilitando o fortalecimento dos sistemas de 

informações. 
2.- Verificar junto ao gestor estadual e dos Municípios o estágio de implementação da rede cegonha; 
3 – Investigar o cumprimento das leis de acompanhante e indicação prévia da unidade de saúde para parto e casos de 

intercorrências (art. 19 j, da Lei nº 8.0880/90 e Lei nº 11.634/2007) 
Com as respostas, ou esgotado prazo razoável sem elas, façam-me conclusos. 
 

MACELO JATOBÁ LÔBO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PORTARIA Nº 26, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

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

CONSIDERANDO as atribuições plenas deste 1º Ofício Criminal e Cível, firmadas por distribuição automática via Sistema 
Único; 

CONSIDERANDO a existência do procedimento administrativo (PA) Nº 1.17.001.000122/2012-85, consubstanciado em 
denúncia anônima, dirigida ao MP/ES, em 23/03/2012, onde se noticia que a) a Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), b) o Instituto 
Capixaba de Estudos e Pesquisa (ICEP) e c) a Faculdade de Educação da Serra (FASE) estariam atuando em Castelo/ES sem habilitação do MEC e, 
em razão disso, toda documentação viria sendo emitida por aquelas Instituições como se os respectivos alunos estudassem no município de 
Mururici/ES; 
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CONSIDERANDO que o mencionado procedimento administrativo já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo 
máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para se concluir 
pelo seu arquivamento ou embasar a propositura de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010); 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a realização de diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a 
regularização formal do feito; 

RESOLVE: 
CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF Nº 87/2010, referido procedimento administrativo em INQUÉRITO 

CIVIL, para apurar se a Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), o Instituto Capixaba de Estudos e Pesquisa (ICEP) e a Faculdade de 
Educação da Serra (FASE) estão atuando em Castelo/ES sem habilitação do MEC. 

DESIGNAR a servidora Karilena Charra Ramos, técnico administrativo, matrícula nº 21276, para funcionar como secretária, a 
qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/ venham a integrar o 1º Ofício Criminal e Cível da PRM/CIT/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 
1.envie-se o presente ao SJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto do feito, 

destacado nesta Portaria em itálico; interessados: Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), Instituto Capixaba de Estudos e Pesquisa 
(ICEP) e Faculdade de Educação da Serra (FASE) - representados; 

2.promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 
Nº 87/2010; 

3. considerando a informação de fl. 76, suspenda-se o andamento do feito por 120 (cento e vinte) dias. Após, requisite-se do 
Ministério da Educação, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que informe, trazendo a documentação comprobatória 
pertinente: i. qual foi o resultado do processo de supervisão Nº 23000.002755/2012-96, relativo à UNIMES; ii. se a FASE tem registro no MEC e se 
está por ele autorizada a funcionar no Município de Castelo/ES. 

CIÊNCIA à PFDC, mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de email acompanhado desta Portaria em formato digital. 
Publicada a Portaria, certifique-se o endereço eletrônico da publicação, a fim de que, doravante, possa constar das requisições 

que venham a ser expedidas neste feito, atendendo-se assim, e mudando o que tem que ser mudado, à determinação do art. 9º, §9º, da Resolução 
CSMPF Nº 87/2010. 

 
ALEXANDRE SENRA 

 
PORTARIA Nº 27, DE 23 DE JULHO DE 2013 

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

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

CONSIDERANDO as atribuições plenas deste 1º Ofício Criminal e Cível, firmadas por distribuição automática via Sistema 
Único; 

CONSIDERANDO a existência do procedimento administrativo (PA) Nº 1.17.001.000243/2012-27, autuado a partir de Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) referente ao empreendimento Base de Apoio Logístico Offshore no município de Itapemirim/ES, apresentado pela 
empresa C-PORT BRASIL LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA.; 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento administrativo já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo 
máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010; 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a realização de diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a 
regularização formal do feito; 

RESOLVE: 
CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF Nº 87/2010, referido procedimento administrativo em INQUÉRITO 

CIVIL, para acompanhar os estudos e posteriores fases de implantação do empreendimento Base de Apoio Logístico Offshore, no município de 
Itapemirim/ES, apresentado pela empresa C-PORT BRASIL LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA. 

DESIGNAR a servidora Karilena Charra Ramos, técnico administrativo, matrícula nº 21276, para funcionar como secretária, a 
qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/ venham a integrar o 1º Ofício Criminal e Cível da PRM/CIT/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 
1.envie-se o presente ao SJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto do feito, 

destacado nesta Portaria em itálico; interessados: C-PORT BRASIL LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA; 
2.promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 

Nº 87/2010; 
3. notifique-se o IBAMA/ES para que designe representante do Órgão a fim de comparecer nesta Procuradoria, em dia e horário 

a serem agendados, para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto do feito, notadamente atribuições fiscalizatórias do IBAMA no que se refere 
ao empreendimento em exame; 

CIÊNCIA à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (3ª CCR/MPF), mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de email 
acompanhado desta Portaria em formato digital. 

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

 
ALEXANDRE SENRA 
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PORTARIA Nº 28, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe são 

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

CONSIDERANDO as atribuições plenas deste 1º Ofício Criminal e Cível, firmadas por distribuição automática via Sistema 
Único; 

CONSIDERANDO a existência do procedimento administrativo (PA) Nº 1.17.001.000228/2012-89, autuado a partir de Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) referente ao empreendimento Base de Portos e Terminais Portuários com ou sem armazenamento e movimentação de 
graneis, apresentado pela empresa ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A.; 

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento administrativo já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo 
máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010; 

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a realização de diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a 
regularização formal do feito; 

RESOLVE: 
CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF Nº 87/2010, referido procedimento administrativo em INQUÉRITO 

CIVIL, para acompanhar os estudos e posteriores fases de implantação do empreendimento Base de Portos e Terminais Portuários com ou sem 
armazenamento e movimentação de graneis, apresentado pela empresa ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A. 

DESIGNAR a servidora Karilena Charra Ramos, técnico administrativo, matrícula nº 21276, para funcionar como secretária, a 
qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que integram/ venham a integrar o 1º Ofício Criminal e Cível da PRM/CIT/ES; 

DETERMINAR, como providências e diligências preliminares, as seguintes: 
1.envie-se o presente ao SJUR, para se promoverem as devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto do feito, 

destacado nesta Portaria em itálico; interessados: ITAOCA TERMINAL MARÍTIMO S.A.; 
2.promova-se a publicação da Portaria, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF 

Nº 87/2010; 
3. notifique-se o IBAMA/ES para que designe representante do Órgão a fim de comparecer nesta Procuradoria, em dia e horário 

a serem agendados, para prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto do feito, notadamente atribuições fiscalizatórias do IBAMA no que se refere 
ao empreendimento em exame; 

CIÊNCIA à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (3ª CCR/MPF), mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de email 
acompanhado desta Portaria em formato digital. 

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

 
ALEXANDRE SENRA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 

 
PORTARIA Nº 110, DE 22 DE JULHO DE 2013 

 
Instauração de Procedimento Investigatório Criminal nº 
1.19.001.000244/2013-88. 

 
CONSIDERANDO o advento da Resolução nº 13, de 02 de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

segundo a qual devem os procedimentos investigatórios em curso adaptarem-se às disposições do citado ato regulamentar. 
RESOLVE: 
I - Instaurar Procedimento Investigatório Criminal. 
II - Comunicar à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca da instauração do presente procedimento investigatório, 

encaminhando-se cópia desta Portaria e informando, ainda, que não houve decretação de sigilo, nos termos do artigo 14 da Resolução CNMP nº 
13/2006. 

 
PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
 

DESPACHO DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.21.002.000007/2013-59 
 
Diante da insuficiência de elementos que permitam a adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais para a solução do caso 

apurado neste procedimento, ou mesmo seu arquivamento, prorrogo os presentes autos por 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 12, caput, da 
Resolução CNMP nº 13/2006.   

Comunique-se à E. 5.ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
MARÍLIA RIBEIRO SOARES RAMOS FERREIRA 

Procuradora da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 12 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício de suas funções institucionais 

e legais estatuídas, em especial, no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n. 75/93, e art. 129, incisos II e III, da Constituição da República, vem 
expor e recomendar o seguinte:  

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme disposto no artigo 1º da 
Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do meio ambiente e do patrimônio 
público e social e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos incisos II e III do artigo 129 da Constituição Federal e nas alíneas 
a e d do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 2º, da Lei Complementar nº 75/93);  

Considerando o disposto no artigo 216 da Constituição Federal que dispõe que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem os modos de criar, fazer e viver. 

Considerando o disposto no artigo 14, da Convenção 169, da OIT, de 27 de junho de 1989, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 
19 de abril de 2004, in verbis:  

Artigo 14  
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que 
não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. 
Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.  

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam 
tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.  

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de 
terras formuladas pelos povos interessados. 

Considerando a existência de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconhecem as comunidades 
tradicionais como povos tribais, para efeitos de aplicação da Convenção 169, da OIT, de 27 de junho de 1989, razão pela qual reconhece-se a a 
obrigação do Estado brasileiro de oferecer direitos diferenciados para essas populações com o objetivo de garantir o acesso à cidadania plena de seus 
membros, o que inclui também o direito de consulta prévia para a tomada de decisão sobre medidas capazes de lhes afetar; 

Considerando ainda que os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos interessados (comunidades tradicionais) 
condições equivalentes às desfrutadas por outros setores da população, para fins de concessão dos meios necessários para o desenvolvimento das 
terras que esses povos já possuem, conforme disposto no artigo 19, alínea “b”,  da referida Convenção; 

Considerando que a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) tem 
como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, 
fortalecimento e garantia dos seus DIREITOS TERRITORIAIS, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua 
identidade, suas formas de organização e suas instituições (art. 2º, da anexo I, do Decreto nº 6.040/2007); 

Considerando que são objetivos específicos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua 
reprodução física, cultural e econômica (art. 3º, inciso I, da anexo I, do Decreto nº 6.040/2007); 

Considerando “a estreita e tradicional dependência de recursos biológicos de muitas comunidades locais e populações indígenas 
com estilos de vida tradicionais, e que é desejável repartir equitativamente os benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, de 
inovações e de práticas relevantes à conservação da diversidade biológica e à utilização sustentável de seus componentes” (Convenção sobre 
Diversidade Biológica); 

Considerando o compromisso internacional assumido pelo Brasil de “respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e 
práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 
diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e 
práticas, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas” (Convenção sobre 
Diversidade Biológica); 

Considerando que determinadas práticas conservacionistas implantadas no Pantanal brasileiro tem resultado no desrespeito aos 
direitos fundamentais das populações locais, fato demonstrado pela deslocamento forçado dessas comunidades de áreas transformadas em Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural, ignorando os direitos e o vasto conhecimento destes povos em práticas de manejo do meio ambiente natural; 

Considerando a necessidade de implementar políticas públicas capazes de equacionar os problemas gerados por práticas 
conservacionistas equivocadas, o que deve ser feito pelo resgate e reconhecimento do papel desempenhado pelas comunidades tradicionais na 
conservação do Pantanal, bem como pela garantia do acesso destas comunidades aos recursos naturais de seus territórios; 

Considerando que o homem constrói o meio que o cerca, sendo normal a intervenção do homem no curso dos fenômenos e dos 
ciclos naturais, à semelhança das outras espécies que, segundo suas faculdades, agem sobre as substâncias, as energias e a vida disponíveis no meio 
ambiente;  

Considerando que a exploração econômica do Pantanal e a apropriação de suas terras deve respeitar os justos limites entre os 
bens públicos e particulares, observado o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo, o que impõe o dever de 
assegurar às comunidades que ancestralmente ocupam o Pantanal o pleno gozo e usufruto do meio ambiente que culturalmente construíram em suas 
relações com a natureza, através do resguardo de seus direitos territoriais, além dos direitos intelectuais atinentes aos conhecimentos que produziram; 

Considerando que a paisagem natural constitui para as populações tradicionais o lugar onde vivem, o espaço construído material 
e simbolicamente, herdado dos antepassados e sujeito a transformações provenientes dos fatores naturais e humanos; e não apenas o espaço estético, 
paradisíaco ou “selvagem” que essa paisagem natural representa para determinados setores da população urbana;  
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Considerando que o conhecimento tradicional pode ser definido como o saber e o saber-fazer a respeito do mundo natural, 
gerados no âmbito da sociedade não urbano/industrial e transmitidos oralmente de geração em geração, perfazendo uma interligação orgânica entre o 
mundo natural, a esfera mítico-simbólica e a organização social; 

Considerando que os sistemas de manejo ainda hoje praticados por populações indígenas e ribeirinhas contribuem 
significativamente para a manutenção da diversidade biológica; 

Considerando que as culturas e os saberes tradicionais contribuem para a manutenção da biodiversidade dos ecossistemas, uma 
vez que são o resultado de uma co-evolução entre as sociedades e seus ambientes naturais, permitindo a conservação e o equilíbrio entre ambos; 

Considerando que os modelos de uso dos recursos naturais de baixa intensidade, desenvolvido pelas populações indígenas e 
tradicionais, asseguram a rentabilidade econômica das atividades desenvolvidas com a exploração dos recursos naturais, mantendo a biodiversidade e 
os processos naturais de forma eficaz; 

Considerando que a composição e a distribuição das plantas e animais nas florestas úmidas são o resultado da introdução de 
espécies exóticas, criação de novos hábitats e manipulação continuada pelos povos da floresta durante milhares de anos, podendo-se afirmar que as 
florestas constituem autênticos artefatos culturais humanos, de modo que a exclusão dos seres humanos do uso de grandes áreas naturais não resulta 
em proteção da biodiversidade, mas em sua significativa alteração e provável diminuição ao longo do tempo; 

Considerando que a diversidade cultural constitui condição para manutenção da diversidade biológica, concluindo-se que o 
acesso das comunidades tradicionais aos  recursos naturais de seu território deve deve constituir objeto de políticas públicas específicas, já 
delineadas, no Brasil, através do Decreto nº 6.040/2007, Portaria SPU nº 89, de 15/04/2010 e Resolução CONAMA nº 369/2006; 

Considerando o disposto na Portaria nº 89, de 15/04/2010, da Secretaria do Patrimônio da União, que  disciplina a utilização e o 
aproveitamento dos imóveis da União em favor das comunidades tradicionais, com o objetivo de possibilitar a ordenação do uso racional e 
sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla  fluvial, voltados à subsistência dessa população, mediante a outorga de Termo de Autorização 
de Uso Sustentável - TAUS, a ser conferida em caráter transitório e precário pelos Superintendentes do Patrimônio da União. 

Considerando que a Comunidade Ribeirinha da Barra do São Lourenço é reconhecida como comunidade tradicional dentro do 
Pantanal de Mato Grosso do Sul, em face da intrínseca relação que os membros daquela comunidade estabelecem com o meio ambiente circundante 
para a garantia de sua subsistência física e cultural, declarando-se a ocupação tradicional da área conhecida como “Aterro do Socorro” pela 
expedição do Termo de Autorização de Uso Sustentável nº 02/2013 (TAUS Coletivo); 

Considerando as informações contidas no Procedimento Administrativo  nº 1.21.004.000060/2013-30, instaurado para apurar 
conflitos na divisa entre a RPPN Acurizal e o Parque Nacional ocorridos entre a Comunidade Tradicional da Barra do São Lourenço e funcionários 
do IBAMA e ICMBio; 

Considerando os esclarecimentos prestados pelo Analista Ambiental do IBAMA Eloísio Nunes Miranda, encaminhados pelo 
ofício 02013/001536/2013-51 MT/GABIN/IBAMA, que confirma a informação de que orientou pescadores profissionais integrantes da Comunidade 
Tradicional da Barra do São Lourenço a não pescar na região do entorno do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, pois o plano de manejo da 
referida unidade de conservação proibiria a pesca naquele local; 

Considerando que o instrumento que cria a zona de amortecimento deve ter o mesmo nível hierárquico daquele que criou a 
unidade de conservação, conforme Nota AGU/MC nº 07/2006, Parecer nº 747/2012/AGU/PGF/FPE-ICMBIO-SEDE e Memorando Circular nº 
08/2012/DIBIO/ICMBIO; 

Considerando que o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense foi criado pelo Decreto nº 86.392/81 e que o plano de manejo 
da referida unidade de conservação foi aprovado pela Portaria IBAMA 13/04, norma hierarquicamente inferior e que, portanto, não é capaz de criar 
zona de amortecimento; 

Considerando, ainda, que o plano de manejo do  Parque Nacional do Pantanal Matogrossense1 prevê a existência de 
Comunidades Tradicionais Ribeirinhas, consignando “que este grupo social tem uma estreita dependência do rio Paraguai, visto que extraem de suas 
águas a principal fonte de sobrevivência, seja pela coleta de isca, da pesca para subsistência ou do uso doméstico das águas (abastecimento humano, 
lavagem de roupa e utensílios, higiene pessoal e etc.)” (pag. 43); 

Considerando que o plano de manejo do  Parque Nacional do Pantanal Matogrossense prevê que a cesta básica das Comunidades 
Tradicionais Ribeirinhas que moram no entorno da unidade de conservação “é composta pelo peixe, a farinha, alguns poucos frutos e eventualmente 
algum legume (abóbora, principalmente)” e que “com relação à pesca, esta atividade se realiza apenas no âmbito da subsistência e é feita nas 
pequenas canoas que algumas famílias possuem utilizando a vara de pescar. A venda do produto da pesca é muito rara, podendo ocorrer 
eventualmente a troca, no 'mercado flutuante', por produtos que complementem a sua cesta básica e/ou para abater dívidas contraídas” (pag. 45/46); 

Considerando que o próprio plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense reconhece que “não se pode 
desprezar o valor cultural dos rios no universo cognitivo dessa população. Toda a organização social de seu modo de vida ocorre orientada pela 
mobilidade da paisagem, decorrente do movimento cíclico das águas (inundações e secas)” (pag. 43); 

Considerando que o próprio plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense reconhece como consolidada a 
ocupação da área pelos ribeirinhos (“Das famílias que vivem nesse local, 61,9% moram há mais de 10 anos e apenas 2  famílias residem a menos de 
5 anos, o que indica que a ocupação dessa área pode ser considerada como consolidada” - pág. 44). 

Considerando que o plano de manejo do  Parque Nacional do Pantanal Matogrossense prevê que “a sobrevivência dessa 
população é complementada com atividades extrativistas típicas das comunidades interioranas do país, tais como a coleta de lenha, necessária ao 
cozimento dos alimentos, a palha para a cobertura dos telhados e as ervas medicinais utilizadas por todas as famílias, para o tratamento de saúde” 
(pag. 45);  

Considerando que o plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense proíbe a pesca comercial e amadora, com o 
objetivo de coibir  a pesca predatória, ou seja,  aquela não sustentável. 

Considerando que o próprio plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense contém extenso estudo sobre as 
comunidades tradicionais que habitam a região da unidade de conservação, através do qual se pode concluir que são de baixo impacto ambiental, e 
portanto sustentáveis,  as atividades tradicionais desenvolvidas pela população ribeirinha. 

Considerando que no plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense há a previsão do “Programa Pantanal”, 
plano destinado à realizar a promoção do desenvolvimento sustentável da Bacia do Alto Paraguai (BAP), por meio do gerenciamento e da 
conservação de seus recursos naturais, do incentivo às atividades econômicas ambientalmente compatíveis com os ecossistemas e a promoção de 
melhores condições de vida para a população da região (pag. 20). 
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Considerando que o plano de manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense possibilita o desenvolvimento de outras 
atividades na zona de amortecimento com potencial poluidor superior às atividades desenvolvidas pelas comunidades tradicionais. Exemplos: uso de 
agrotóxico, atividade pastoreira, licenciamento de transporte de cargas perigosas, queima para renovação de pastagem, licenciamento de 
empreendimentos, etc (pag. 356/358).  

Considerando, sobretudo, o princípio da legalidade que reza, em relação particular, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar 
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5°, inc. II, CF) e, em relação à Administração Pública, que esta somente pode fazer o que a lei 
determina (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.  23. ed. Malheiros: São Paulo, 2007. pag 102). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECOMENDA à Superintendência do Ibama no Estado de Mato Grosso do Sul (MS), à 
Superintendência do Ibama no Estado do Mato Grosso (MT) e à Coordenação Regional da 10ª Região do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, 
que não impeça de qualquer forma as atividades tradicionais praticadas pelas Comunidades Tradicionais Ribeirinhas de Corumbá e Ladário na área 
de entorno do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, especialmente a pesca, a coleta de iscas, de lenha e de palha para a cobertura das 
moradias. 

Por fim, com fulcro no § 5º do artigo 8º da Lei Complementar 75/93, resta fixado o prazo de 30 (trinta) dias para o envio de 
informações quanto ao cumprimento da presente recomendação, ou as razões para justificar o seu não atendimento. 

Encaminhe-se cópia desta recomendação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para ciência. 
 

CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

PORTARIA N° 6, DE 18 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 elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando o possível cometimento de atos de improbidade administrativa praticado, em tese, pelo servidor Pedro Batista 

Vilela, auditor da Receita Federal em Varginha/MG; 
Resolve: 
Converter o Procedimento Administrativo nº 1.22.000.000034/2013-12 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto a apuração 

de possível ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, consistente no fato de haver indícios de aquisição de bens 
desproporcionalmente à evolução do patrimônio ou renda do servidor. 

Aguarde-se a resposta ao ofício PRMG/VGA/GAB n°. 339/2013. Caso expirado o respectivo prazo, renovem-se a notificação. 
Proceda-se à autuação e aos demais registros pertinentes, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com cópia da presente, devendo ser providenciada a publicidade do ato, 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. 

Cumpra-se. 
 

MARCELO JOSÉ FERREIRA 
 

PORTARIA N° 7, DE 15 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 elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando as possíveis irregularidades no processo licitatório, Concorrência Pública n°. 005/2009, o contrato n° 171/2009 

dele decorrente e seus aditivos, realizado pelo município de Varginha/MG. 
Resolve: 
Converter as Peças de Informação nº 1.22.007.000027/2013-42 em Inquérito Civil Público, tendo por objeto a apuração de 

possíveis irregularidades no Processo Licitatório Concorrência Pública n° 005/2009, o contrato n° 171/2009 dele decorrente e seus aditivos. 
Tendo em vista que a resposta dada pela Prefeitura do Município de Varginha ao ofício PRM/VGA/GAB n°. 306/2013, foi de 

que a empresa Margem Construções e Comércio Ltda. teria abandonado a obra no ginásio poliesportivo “Melãozinho”, objeto destes autos, e que já 
existem providências sendo tomadas a esse respeito, requer oficie-se à Prefeitura deste Município solicitando informe, especifique quais seriam tais 
providências. 

Proceda-se à autuação e aos demais registros pertinentes, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com cópia da presente, devendo ser providenciada a publicidade do ato, 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. 

Cumpra-se. 
 

GIOVANNI MORATO FONSECA 
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PORTARIA Nº 26, DE 18 DE JULHO DE 2013 
 

Ref. PA nº 1.22.005.000380/2012-61. Objeto: Carta de Denúncia dos 
Pescadores Artesanais e Vazanteiros do Rio São Francisco Norte Mineiro. 
Apuração das supostas irregularidades relacionadas à ocupação e ao bloqueio 
de passagens / estradas para as terras das comunidades tradicionais pesqueiras, 
além da sua expulsão devido à construção de barragens no rio São Francisco e 
afluentes. Apuração da suposta omissão do IEF/MG e do IBAMA no que 
tange à fiscalização da pesca amadora e esportiva no rio São Francisco, em 
prejuízo ao desempenho das atividades pesqueiras artesanais e ao meio 
ambiente. Câmara:6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, 
inciso III, da Constituição e pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO o teor da Carta de Denúncia formulada pelos Pescadores Artesanais e Vazanteiros do Rio São Francisco 
Norte Mineiro, em que se noticiam diversas irregularidades relacionadas a: a) ocupação das suas terras e bloqueio de passagens / estradas por parte 
de fazendeiros nas regiões do Distrito de Cachoeira do Manteiga (Município de Buritizeiro/MG), da Ilha do Mangueira (Município de Pedras de 
Maria da Cruz/MG), do Município de Ponto Chique/MG, da Barra do Urucuia (Município de São Francisco/MG), de Ibiaí/MG, de São Romão/MG e 
da Ilha do Retiro (Itacarambi/MG); b) construção de barragens no rio São Francisco e afluentes com a finalidade de produção de energia e irrigação, 
provocando a expulsão das comunidades tradicionais pesqueiras do seu território; c) omissão do IEF/MG e do IBAMA no que tange à fiscalização da 
pesca amadora e esportiva no rio São Francisco, em prejuízo ao desempenho das atividades pesqueiras artesanais e ao meio ambiente; 

CONSIDERANDO que os pescadores artesanais e vazanteiros vivem em áreas inundáveis das margens e ilhas dos rios e nestes 
diversos ambientes combinam atividades de agricultura de vazante, sequeiro com a pesca, criação de animal e extrativismo, sendo a pesca a atividade 
central do sistema de produção e consumo;  

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para a 
proteção de interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos às minorias étnicas, bem como para a proteção do meio ambiente (art. 
129, III, da CF/88 e art. 6º, VII, c, da LC 75/93); 

CONSIDERANDO, ainda, que a mesma Carta de Denúncia noticia danos ambientais no rio São Francisco, supostamente 
provocados pela CEMIG, pela Votorantim Metais (VM) e pela empresa Liasa e Cedro Norte/Santo Antônio; 

CONSIDERANDO a existência de inquérito policial (IPL0216/2012) envolvendo os fatos relacionados a supostas irregularidades 
no ato de concessão da Carteira de Pesca, bem como no pagamento do seguro defeso durante a piracema (f. 14); 

CONSIDERANDO a necessidade de delimitação deste inquérito civil à apuração dos fatos relacionados diretamente aos modos 
de criar, fazer e viver das comunidades tradicionais pesqueiras, sob pena de se inviabilizar as apurações; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento administrativo em epígrafe, sem prejuízo de ulterior 
desmembramento, com a finalidade de (a) apurar supostas irregularidades relacionadas à ocupação das terras das comunidades tradicionais 
pesqueiras e bloqueios de passagens e estradas por fazendeiros, bem como à expulsão dessas comunidades devido à construção de barragens no rio 
São Francisco e afluentes, e (b) apurar suposta omissão do IEF/MG e do IBAMA no que tange à fiscalização da pesca amadora e esportiva no rio 
São Francisco. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de fls. 02-A a 04-A, incluindo-se o objeto 
do inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação 
na página da Procuradoria da República no Município de Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF 
nº 87/2010 – versão consolidada).  

Como providências iniciais, determino: 
a) expedição de ofício: 
ao Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União em Minas Gerais, com cópias de f. 3-7 e desta portaria, requisitando, no 

prazo de 20 (vinte) dias, informações sobre a atual situação dos terrenos reservados às margens do Rio São Francisco às comunidades tradicionais 
vazanteiras e pescadoras artesanais, nos Municípios de Buritizeiro/MG, Pedras de Maria da Cruz/MG, Ponto Chique/MG, São Francisco/MG, 
Ibiaí/MG, São Romão/MG e Itacarambi/MG;  

ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), com cópias de f. 3-7 e desta 
portaria, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, prestem esclarecimentos e encaminhem relatório a respeito de fiscalização realizada na região do rio 
São Francisco, norte de Minas Gerais, no controle da pesca esportiva e da pesca amadora na região, bem como eventuais constatações de barragens 
irregulares; 

às Prefeituras dos Municípios de Buritizeiro/MG, Pedras de Maria da Cruz/MG, Ponto Chique/MG, São Francisco/MG, 
Ibiaí/MG, São Romão/MG e Itacarambi/MG, com cópias de f. 3-7 e desta portaria, para que prestem esclarecimentos, no prazo de 20 (vinte) dias, 
sobre os fatos narrados relativamente ao respectivo território e população. 

b) a extração de cópias das f. 3-7 e desta portaria para que, no tocante aos supostos crimes ambientais noticiados, sejam autuadas 
e registradas como peças de informação vinculadas à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a serem livremente 
distribuídas; 

c) a expedição de ofício à DPF, com cópias das f. 3-7, para instrução do IPL nº 0216/2012; 
d) registro desta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
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Designo os servidores do Setor de Apoio aos Gabinetes desta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariarem o 
presente inquérito civil. 

Atendidas as determinações, e respondido o ofício, venham os autos  conclusos. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
 

PORTARIA Nº 28, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

PEÇA INFORMATIVA CRIMINAL. AUTOS Nº 1.22.001.000117/2013-93. 
OBJETO: APURAR POSSÍVEL PRÁTICA DE FRAUDE EM PROVA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA.   

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República no Município de Juiz de Fora/MG, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, com fundamento no artigo 5º, III, da Resolução n. 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências no âmbito ministerial para melhor elucidação dos fatos, de forma a 
possibilitar o oferecimento de denúncia ou mesmo arquivamento dos autos; 

RESOLVE:  
Instaurar Procedimento Investigatório Criminal, determinando que seja adotada a seguinte providência: 
1ª) encaminhem-se os autos à Subsecretaria Jurídica desta PRM/JF, para fins de registro. 
 

CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA 
 

PORTARIA Nº 45, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AUTOS Nº: 1.22.001.003283/2012-71. 
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  . 
REPRESENTADO: INDUSTRIA BRASILEIRA DE MATERIAL BÉLICO – 
IMBEL. EMENTA: apurar possível IRREGULARIDADE NA 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.   

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

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º, inciso VII, 
da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e  

Considerando que tanto o inquérito civil quanto o procedimento administrativo têm assento constitucional e legal (arts. 129, III, 
da CF, e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85 e arts. 129, VI, da CF, e 8º, da LC nº 75/93, respectivamente) e que bem se pode considerar o procedimento 
administrativo gênero do qual o inquérito civil é espécie ou, então, admitir-se entre eles uma certa gradação, de modo a, inicialmente, instaurar-se um 
procedimento administrativo e, apenas se necessário, instaurar-se, em seguida, um inquérito civil; 

Considerando que, regra geral, não há, em lei, diferença entre um e outro, devendo ambos sujeitar-se à autuação e instauração 
para validade dos atos investigatórios praticados pelo membro do Ministério Público; 

Considerando que, em conformidade com o próprio entendimento perfilhado pelos representantes da 5ª CCR no VI Encontro 
Nacional (2004), não há diferença substancial entre inquérito civil e procedimento administrativo, haja vista que ambos se prestam a coletar 
elementos para eventual propositura de ação judicial, expedição de recomendações e celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 
ficando ao alvedrio do Membro do Ministério Público optar pela instauração de ICP, em razão da maior complexidade do tema e/ou da amplitude de 
interessados; 

Considerando que a Resolução n. 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, em seu artigo 4º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, bem como o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público consolidaram a nomenclatura de Inquérito Civil Público como sendo aquela correlata a qualquer investigação cível não 
preliminar/preparatória realizada pelo órgão do Parquet federal e; 

Considerando que a PI não tem natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil Público, consoante 
as Resoluções citadas, DETERMINA: 

1º) a instauração de Inquérito Civil Público, para apuração e responsabilização dos fatos sucintamente acima narrados, mantendo-
se seus registros originários (número de autuação e ofícios), para fins de recebimento de respostas eventualmente pendentes; 

2º)  após os registros de praxe, a comunicação imediata à 5ª CCR do MPF, nos termos do disposto no art. 4º, inciso VI, da 
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, por meio do sistema Único para fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da 
União. 

Cumpra-se. 
 

CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA 
 

PORTARIA Nº 27, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Ref. PA nº 1.22.005.000326/2012-16. Objeto: Apurar se houve possível 
malversação de recursos públicos federais transferidos ao Município de 
Ibiaí/MG, no âmbito de convênios celebrados com o Ministério das Cidades, o 
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Ministério dos Esportes (nº 726541/2009) e o Ministério do Turismo (nº 
723609/2009). Câmara:5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, 
inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO a notícia de supostas irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério das Cidades para a 
construção de pavimento asfáltico em Ibiaí/MG, no valor de R$ 907 mil, pois apenas parte das ruas do município teriam sido asfaltadas, e com 
material de má qualidade, gerando suspeita de desvio de recursos públicos federais; 

CONSIDERANDO a notícia de que o convênio nº 726541/2009, celebrado entre o Ministério dos Esportes e o Município de 
Ibiaí/MG para a construção de um campo de futebol, supostamente não teria sido executado, havendo, apenas, a utilização dos recursos públicos 
federais para a iluminação de um campo mais antigo situado na mesma cidade;  

CONSIDERANDO a notícia de que o convênio nº 723609/2009, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Município de 
Ibiaí/MG em 31/12/2009, visando à construção de um Centro de Eventos em Ibiaí/MG, supostamente não teve sua execução iniciada até 16/01/2012 
, o que constitui suspeita de desvio de recursos públicos federais;  

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para verificar   as irregularidades noticiadas, bem como a 
identificação do convênio que teria sido realizado com o Ministério das Cidades. 

CONSIDERANDO que os fatos noticiados podem, em tese, configurar a prática de ato de improbidade administrativa, passível 
de sancionamento na forma da Lei nº 8.429/92, além de crime previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67;  

CONSIDERANDO que se trata do emprego de recursos federais sujeitos a prestação de contas perante o órgão federal 
concedente, circunstância que fixa a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual demanda judicial que venha a envolver os fatos 
(art. 109, I, da CF e Súmula nº 208 do STJ); 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento administrativo em epígrafe, com a finalidade de 
apurar se houve possível malversação de recursos públicos federais transferidos ao Município de Ibiaí/MG, no âmbito de convênios celebrados com 
o Ministério das Cidades, o Ministério dos Esportes (nº 726541/2009) e o Ministério do Turismo (nº 723609/2009), sem prejuízo de posterior 
desmembramento do inquérito, de modo a subsidiar futura adoção das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento;           

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de fls. 02-A a 04-A, em caráter 
RESERVADO, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por 
meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas 
Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, 
inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada).  

Como providências iniciais, determino: 
a) a expedição de ofício: 
ao Ministério dos Esportes, com cópia desta portaria, requisitando, no prazo de dez dias, o envio de informações e documentos a 

respeito do Convênio nº 726541/2009, inclusive a respeito de eventual prestação de contas, celebrado com o Município de Ibiaí/MG; 
ao Ministério do Turismo (Coordenação-Geral de Convênios), com cópia desta portaria, requisitando, no prazo de dez dias, o 

envio de informações e documentos a respeito do Convênio nº 723609/2009, inclusive a respeito de eventual prestação de contas, celebrado com o 
Município de Ibiaí/MG; 

b) a  reiteração do expediente de f. 18-v por meio de ofício, ao qual deverá ser anexada cópia desta portaria, procedendo-se, 
antes, à confirmação do endereço atualizado de remessa (se necessário, por meio de consulta à ASSPA); 

c) a realização de pesquisas nos bancos de dados do Ministério Público Federal e, se necessário, da Delegacia de Polícia Federal 
em Montes Claros, para certificar a (in)existência de peça informativa criminal, inquérito policial ou ação penal referente aos fatos de que trata esta 
portaria; 

d) registro desta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 
Designo os servidores do Setor de Apoio aos Gabinetes desta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariarem o 

presente inquérito civil. 
Atendidas as determinações, e respondidos os ofícios, venham os autos conclusos para deliberação sobre o desmembramento 

deste inquérito. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
 

PORTARIA Nº 93, DE 23 DE JULHO DE 2013 
  
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, José Lucas Perroni Kalil, 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 necessidade de acompanhamento de obrigação assumida pelo INCRA/MG, de assentar famílias retiradas da Terra 
Indígena Maxacali (ação civil pública n.º 2004.38.00.015861-2 (12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais);  

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

DeterminA a conversão do presente Procedimento Administrativo em  Inquérito Civil Público, conforme o disposto no art. 2º, 
§7º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
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Após os registros de praxe no sistema informatizado de controle desta PRM-Teófilo Otoni/MG, determino as seguintes 
providências: 

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

2. Solicite-se ao INCRA atualização das informações prestadas por meio do ofício/INCRA/SR.06/GAB/n.º 557/2012 (fls. 
118/119). 

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

JOSÉ LUCAS PERRONI KALIL 
 

PORTARIA Nº 94, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, José Lucas Perroni Kalil, 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 documentação oriunda do Ministério Público Estadual, ventilando possíveis irregularidades no Programa de 
Aquisição de Alimentos em Capelinha/MG;  

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

DeterminA a conversão do presente Procedimento Administrativo em  Inquérito Civil Público, conforme o disposto no art. 2º, 
§7º, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Após os registros de praxe no sistema informatizado de controle desta PRM-Teófilo Otoni/MG, determino as seguintes 
providências: 

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

2. Após, tornem-me conclusos para nova deliberação. 
Inicialmente, o presente Inquérito Civil Público terá duração máxima de 1 (um) ano. 
Cumpra-se. 
 

JOSÉ LUCAS PERRONI KALIL 
 

PORTARIA N° 218, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
Considerando o trâmite, nesta Procuradoria da República do Estado de Minas Gerais, do Procedimento Administrativo cível nº 

1.22.000.001771/2013-24; 
Considerando que os autos em apreço foram instaurados a partir de representação noticiando transporte com excesso de peso em 

rodovia federal por parte da sociedade Plena Alimentos LTDA; 
Considerando que o transporte de carga com sobrepeso, além do dano direto ao Patrimônio Público, coloca em risco a vida e a 

integridade física dos usuários das rodovias federais; 
Considerando a necessidade de aprofundar as investigações com relação aos fatos e documentos apresentados, para cabal 

formação da convicção ministerial; 
o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República ao final assinado, com amparo no art. 4º, da Resolução nº 23/2007, 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, converte o Procedimento Administrativo autuado sob o número 1.22.000.001771/2013-24 em 
Inquérito Civil Público, cujo objeto será apurar os danos ao Patrimônio Público causados pelo transporte de carga com sobrepeso por parte de Plena 
Alimentos LTDA., com sede em Contagem/MG, CNPJ 10.198.974/0003-47. 

Para tanto, determino as seguintes providências: 
1. Registre-se esta portaria; 
2. Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da presente conversão de procedimento 

administrativo em inquérito civil público, para fins de conhecimento e publicidade. 
3. O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil Público é de um ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87, de 

6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, 
caso seu termo final se avizinhe. 

4. Como diligências iniciais, determino a) a juntada dos atos constitutivos da empresa investigada (formulário ASSPA); b) a 
expedição de ofícios ao DNIT, à PRF, à Polícia Militar Rodoviária e à ANTT para que informem se a empresa investigada foi por eles autuada, nos 
últimos cinco anos, por excesso de peso, encaminhando as cópias pertinentes. 

5. Cumpra-se. 
 

LEONARDO AUGUSTO SANTOS MELO 
Procurador da República 



DMPF-e Nº 98/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 23 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 24 de julho de 2013 20 

 

 
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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
 

PORTARIA Nº 10, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com 

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

CONSIDERANDO sua proeminência na defesa do meio ambiente de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito preventivo 
e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e o art. 5º, 
inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO os fatos constantes do Procedimento Administrativo nº 1.23.007.000006/2013-90 que tem por objeto apurar 
os motivos de possível fechamento do Escritório Regional do Ibama em Tucuruí-PA; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade à apuração, com vistas ao asseguramento de níveis satisfatórios de 
proteção ambiental na região de Tucuruí-PA; 

CONSIDERANDO o permissivo contido no artigo 4º, § 4º, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento 
administrativo, pelo que: 

Determina-se 
1 - Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil, juntamente com o presente procedimento administrativo; 
2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 

Resolução n.º 87, de 2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no 
Diário Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87, de 2010, do CSMPF; 

3 – Após, voltem-me conclusos para despacho. 
 

PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 
 

PORTARIA Nº 11, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com 

base no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e 

CONSIDERANDO sua função institucional de defesa dos direitos e interesses das populações indígenas, cabendo-lhe promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, consoante  dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, 
alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO os fatos constantes das Procedimento Administrativo nº 1.23.001.000112/2012-42, que tem por objeto a 
verificação da regularidade da organização dos serviços e ações de atenção à saúde primária dispensada aos povos indígenas do Polo Base Tucuruí, o 
que inclui a regularidade da aplicação dos recursos federais recebidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de apurar as irregularidades apontadas no Relatório nº 12328 do DENASUS, referente à 
auditoria realizada na município de Tucuruí/PA no período de 28.5.2012 a 1º.6.2012, com a finalidade de avaliar os contratos do Distrito Sanitário 
Especial Indígena Guamá-Tocantins (DSEI/GUATOC); 

CONSIDERANDO o permissivo contido no artigo 4º, § 4º, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto os fatos constantes do referido procedimento 
administrativo, pelo que fica, de logo, determinada a adoção das seguintes providências: 

1 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º da 
Resolução nº 87/2010, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87/2010, do CSMPF; 

2 - Oficie-se ao Secretário Municipal de Saúde para que: (A) preste informações atualizadas sobre o saneamento das constatações 
verificadas no Relatório de Auditoria nº 12328 do DENASUS, especificamente as que não estavam em conformidade e cuja justificativa não foi 
acatada no referido relatório. A resposta deverá ser lastreada com a documentação comprobatória da regularidade do item sanado; e (B) manifeste-se 
sobre a afirmação do ex-chefe do DSEI/GUATOC de que os recursos financeiros do então vigente Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas 
(IAB/PI) eram recebidos e executados pela Prefeitura, sem participação do DSEI. (C) Considerando a extinção do IAB/PI pela Portaria 2.012, de 14 
de setembro de 2012, do Ministério da Saúde, requisite-se, ainda, a apresentação do Plano de Aplicação dos recursos remanescentes em ações e 
serviços na área de saúde indígena  [ofício com ARMP]; 

3 – Oficie-se ao Conselho Municipal de Saúde de Tucuruí para que diga sobre a apreciação do relatório eventualmente 
encaminhado pelo Executivo Municipal acerca das constatações assinaladas pela auditoria do DENASUS - relatório nº 12328 [ofício com ARMP]; 

4 – Requisite-se ao ex-Secretário Municipal de Saúde (exercício 17.07.2010 a 02.01.2011), ao ex-chefe do DSEI/GUATOC 
(exercício 27.01.2011 a 14.05.2012) e à atual chefe do DSEI/GUATOC a prestação de informações detalhadas quanto a cada uma das constatações 
apontadas pela auditoria do DENASUS. A resposta deverá ser lastreada com a documentação comprobatória da regularidade do item sanado; 

5 – Oficie-se ao Fundo Nacional de Saúde para que informe as providências adotadas quanto às “proposições de ressarcimento” 
constantes do Relatório de Auditoria nº12328, do DENASUS; 
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4 - Requisite-se, ainda, informações à Diretoria de Desenvolvimento e Auditoria dos Serviços de Saúde – DDASS, da Secretaria 
de Saúde do Estado do Pará, sobre a existência de Relatório de Monitoramento por parte da “Divisão de Apoio aos Municípios – DAM”, em 
decorrência das recomendações exaradas no Relatório de Auditoria nº 12328 do DENASUS, realizado no município de Tucuruí.  

 
PAULO RUBENS CARVALHO MARQUES 

 
PORTARIA Nº 32, DE 23 DE JULHO DE 2013 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no artigo 6º, VII, b e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 
c) considerando os fatos constantes do Procedimento Administrativo nº 1.23.003.000214/2012-48, instaurado a partir de Termo 

de Declaração PRM/ATM/098/2012 prestado por ANANIAS GONÇALVES MOURA, em que relata ser proprietário de terras localizadas próximas 
a UHE Belo Monte, bem como que as obras teriam destruído um igarapé existente e provocado, devido ao barulho, a migração de animais. ; 

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.23.003.000214/2012-48, a partir do procedimento administrativo de 
mesmo número, para promover ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que determina-se: 

1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo que a acompanha como inquérito civil; 
2 – Reitere-se o ofício de f. 16, à GEREX/IBAMA/Santarém; 
3 – Reitere-se o ofício de f. 17, à DIFSC/SEMA/PA; 
4 – Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

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

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

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
 

DESPACHO DE 25 DE JUNHO DE 2013 
 

REF.: PEÇAS DE INFORMAÇÃO N° 1.24.000.000362/2013-36. DVMF N° 
/2013 – MPF/PR/PB 

 
Cuida-se de Peças de Informação instauradas a partir de representações noticiando possíveis irregularidades na concessão do 

benefício “Bolsa Família”. Segundo narram as denúncias, as verbas teriam sido indevidamente bloqueadas por ente municipal em razão de 
desafinidade política. 

Diante da necessidade de instruir as investigações, expediu-se ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de 
Sobrado-PB e à Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Em resposta, a edilidade apontou que as 
representantes foram desligadas do programa por não atenderem os requisitos legais para a benesse. O órgão federal, por sua vez, requereu maior 
dilação prazal para providenciar a resposta. Como o documento do MDS data de 17 de junho, determino, desde já, a expedição de novo ofício 
solicitando a prestação das informações já requeridas. 

Verifico, ainda, a necessidade de converter este caderno processual em Procedimento Administrativo, em razão do prazo 
decorrido desde a sua instauração. Portanto, com lastro no art. 4º, parágrafos 1º e 2º da Resolução N°. 87/2006 do CSMPF, determino a conversão 
destas Peças de Informação em Procedimento Administrativo. 

Por fim, considerando a reunião realizada no dia 06 de junho de 2013, na qual o Colégio de Procuradores da República deste 
Parquet decidiu que, a partir de 01/07/2013, o Procurador da República signatário passaria a atuar perante o 9º Ofício, com atribuições afetas à área 
temática das 2ª, 3ª e 5ª Câmaras, transferindo a titularidade do 1º Ofício ao Procurador da República Dr. José Guilherme Ferraz da Costa e 
exonerando-se, portanto, das atribuições afetas à área temática da 1ª CCR, da qual trata os autos em referência, determino remessa do feito ao Núcleo 
de Acompanhamento em Matéria Cível da Coordenadoria Jurídica desta unidade (NAMC/COORJU), para as devidas providências. 

Cumpra-se. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 25 DE JUNHO DE 2013 

 
REF.: PEÇAS DE INFORMAÇÃO N° 1.24.000.000629/2013-95. DVMF N° 
/2013 – MPF/PR/PB 

 
Cuida-se de Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada por Luiz Kléber Lyra de Queiroz, na qual relata 

ter sido selecionado por concurso público para o cargo de Professor Temporário de Canto do Departamento de Educação Musical da UFPB. Aponta 
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que, após convocação para assumir o cargo, a Instituição de Ensino Superior teria cancelado sua nomeação e aberto novo certame para preencher a 
vaga existente, argumentando que o preenchimento deveria ocorrer sob a designação de “professor substituto”, que também ostenta vínculo não 
definitivo com a Universidade. 

Diante da necessidade de instruir os autos, determino a expedição de ofício à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da UFPB, para 
que sejam prestados esclarecimentos detalhados sobre o ocorrido. Verifico, ainda, a necessidade de converter este caderno processual em 
Procedimento Administrativo, em razão do prazo decorrido desde a sua instauração. Portanto, com lastro no art. 4º, parágrafos 1º e 2º da Resolução 
N°. 87/2006 do CSMPF, determino a conversão destas Peças de Informação em Procedimento Administrativo. 

Por fim, considerando a reunião realizada no dia 06 de junho de 2013, na qual o Colégio de Procuradores da República deste 
Parquet decidiu que, a partir de 01/07/2013, o Procurador da República signatário passaria a atuar perante o 9º Ofício, com atribuições afetas à área 
temática das 2ª, 3ª e 5ª Câmaras, transferindo a titularidade do 1º Ofício ao Procurador da República Dr. José Guilherme Ferraz da Costa e 
exonerando-se, portanto, das atribuições afetas à área temática da 1ª CCR, da qual trata os autos em referência, determino remessa do feito ao Núcleo 
de Acompanhamento em Matéria Cível da Coordenadoria Jurídica desta unidade (NAMC/COORJU), para as devidas providências. 

Cumpra-se. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 26 DE JUNHO DE 2013 

 
REF.: PEÇAS DE INFORMAÇÃO N° 1.24.000.000496/2013-57. DVMF 
N°/2013 – MPF/PR/PB 

 
Cuida-se de Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada por Caio Terceiro Neto Parente Miranda, na 

qual noticia a existência de eventual desproporcionalidade na praxe utilizada pelo CESPE/UnB de exigir, em alguns editais de concursos públicos, 
que os candidatos entreguem, pessoalmente ou por meio de procurador legal, a documentação necessária à inscrição e participação. Entende que a 
exigência é dispendiosa aos candidatos e desnecessária, ante os meios tecnológicos existentes para tanto. 

Diante da necessidade de instruir os autos, determino a expedição de ofício ao Centro de Seleção e Promoção de Eventos da 
Universidade de Brasília (CESPE/UnB), para que sejam prestados esclarecimentos detalhados sobre a exigência em questão. Verifico, ainda, a 
necessidade de converter este caderno processual em Procedimento Administrativo, em razão do prazo decorrido desde a sua instauração. Portanto, 
com lastro no art. 4º, parágrafos 1º e 2º da Resolução N°. 87/2006 do CSMPF, determino a conversão destas Peças de Informação em Procedimento 
Administrativo. 

Por fim, considerando a reunião realizada no dia 06 de junho de 2013, na qual o Colégio de Procuradores da República deste 
Parquet decidiu que, a partir de 01/07/2013, o Procurador da República signatário passaria a atuar perante o 9º Ofício, com atribuições afetas à área 
temática das 2ª, 3ª e 5ª Câmaras, transferindo a titularidade do 1º Ofício ao Procurador da República Dr. José Guilherme Ferraz da Costa e 
exonerando-se, portanto, das atribuições afetas à área temática da 1ª CCR, da qual trata os autos em referência, determino remessa do feito ao Núcleo 
de Acompanhamento em Matéria Cível da Coordenadoria Jurídica desta unidade (NAMC/COORJU), para as devidas providências. 

Cumpra-se. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 26 DE JUNHO DE 2013 

 
REF.: PEÇAS DE INFORMAÇÃO N° 1.24.000.000521/2013-01. DVMF N° 
/2013 – MPF/PR/PB 

 
Cuida-se de Peças de Informação instauradas a partir de representação anônima (fls. 04 e 04V), relatando a ocorrência de 

eventuais irregularidades na contratação de pessoal pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba, consistentes, segundo aponta o 
documento, na adoção do regime celetista. Este Órgão Ministerial, em outros feitos em trâmite nesta Unidade, já se debruçou sobre a questão 
referente ao regime jurídico dos servidores dos entes de fiscalização profissional, e verificou, nessas oportunidades, que o tema não é pacífico. O que 
é certo, todavia, é a exigência de que os servidores dessas entidades sejam contratados após a aprovação em concurso público. 

Diante disto, e buscando uma instrução mais ampla dos autos em epígrafe, determino a expedição de ofício ao Conselho Regional 
de Farmácia do Estado da Paraíba, para que forneça informações detalhadas sobre o corpo de servidores do órgão, ou seja, se foram contratados 
através de concurso público, e quantos cargos em comissão ali existem. Verifico, ainda, a necessidade de converter este caderno processual em 
Procedimento Administrativo, em razão do prazo decorrido desde a sua instauração. Portanto, com lastro no art. 4º, parágrafos 1º e 2º da Resolução 
N°. 87/2006 do CSMPF, determino a conversão destas Peças de Informação em Procedimento Administrativo. 

Por fim, considerando a reunião realizada no dia 06 de junho de 2013, na qual o Colégio de Procuradores da República deste 
Parquet decidiu que, a partir de 01/07/2013, o Procurador da República signatário passaria a atuar perante o 9º Ofício, com atribuições afetas à área 
temática das 2ª, 3ª e 5ª Câmaras, transferindo a titularidade do 1º Ofício ao Procurador da República Dr. José Guilherme Ferraz da Costa e 
exonerando-se, portanto, das atribuições afetas à área temática da 1ª CCR, da qual trata os autos em referência, determino remessa do feito ao Núcleo 
de Acompanhamento em Matéria Cível da Coordenadoria Jurídica desta unidade (NAMC/COORJU), para as devidas providências. 

Cumpra-se. 
 

DUCIRAN VAN MARSEN FARENA 
Procurador da República 
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PORTARIA Nº 34, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 

Peças de Informação nº 1.24.002.000147/2013-15 
 
O Dr. Flávio Pereira da Costa Matias, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com 

fulcro na resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, as 

Peças de Informação em epígrafe em Procedimento Administrativo, no intuito de apurar supostas irregularidades na contratação de profissionais da 
área da saúde para atuarem no Programa de Saúde da Família do Município de Monte Horebe/PB, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, sem a 
realização de concurso público. 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006, remetendo-lhe cópia desta Portaria, a fim de que lhe seja dada a devida 
publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
Para secretariar os trabalhos, designo a servidora Vanessa Cavalcanti de Lima. 
 

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 
 

PORTARIA N °82, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

O Dr. Renan Paes Felix, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 
Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela  Resolução  n.º  106,  de  06 de abril de 2010, ambas do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e  

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio 
público (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/1985); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, incisos I e II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal, o Inquérito Civil Público poderá ser instaurado de ofício ou em face de requerimento ou representação de qualquer pessoa ou de 
comunicação de outro órgão do Ministério Público, a autoridade judiciária, policial ou qualquer outra autoridade; 

CONSIDERANDO que 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 (CF, art. 37); 

CONSIDERANDO a notícia repassada pelo Gestor do Bolsa Família de Sousa, em audiência, com os Procuradores da República 
Flávio Pereira da Costa Matias e Renan Paes Felix, no sentido de existirem diversas pessoas em Sousa que, apesar de receberem o benefício, não se 
enquadram nos requisitos legais; 

CONSIDERANDO que o MPF em Sousa tem recebido inúmeros novos procedimentos relacionados a cidadãos que estão 
cadastrados no CadÚnico do Governo Federal mas não recebem o Bolsa Família em razão de já ter sido atingido o limite na cidade de Sousa; 

CONSIDERANDO a necessidade de se proceder a uma ampla revisão nos cadastrados no Bolsa Família em Sousa a fim de 
identificar supostas fraudes e retirar da lista de beneficiários os cidadãos que não se enquadram no programa e que estão impedindo outros mais 
necessitados de receberem o benefício; 

CONSIDERANDO que o Gestor do Bolsa Família encaminhou ao MPF uma mídia digital contendo os dados de todos os que 
recebem o benefício na cidade de Sousa/PB; 

    RESOLVE 

Instaurar, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da  Lei  Complementar  n.º  75/93, o  
competente  Inquérito Civil Público, cujo objeto consiste no “realização de ampla revisão na lista de cadastrados no Bolsa Família em Sousa, a fim 
de identificar fraudes e excluir do cadastro as pessoas que não se enquadram nos requisitos legais para recebimento do benefício”. 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. em razão da sensibilidade do tema aqui tratado (revisão dos cadastrados no Bolsa Família de Sousa, em razão da possível 
existência de fraudes), tendo em vista que a lista dos cadastrados contém quase 10 mil nomes (o município contém aproximadamente 65 mil 
habitantes), a fim de evitar a instalação de um clima de tensão na cidade com a notícia da instauração do presente ICP, decreto o sigilo na tramitação 
do feito; 

II.  Comunique-se, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em observância ao art. 6º da resolução n.º 
87/2006, remetendo-lhe cópia desta Portaria, informando, inclusive, o que o ICP tramita sob sigilo; 

III. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento; 

IV. Como primeira medida investigatória, faz-se necessário cruzar os dados dos funcionários da Prefeitura de Sousa com os 
beneficiários do Bolsa Família em Sousa. 

Cumpra-se. 
 

RENAN PAES FELIX 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

 
PORTARIA N.º 515, DE 17 DE JULHO DE 2013 

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

suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da 
República, que delega competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto nº 3203/2013 do Relator Osvaldo José Barbosa Silva, proferido na Sessão nº 580, da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF,  resolve: 

Designar o Procurador da República Carlos Alberto Sztoltz para, como órgão do Ministério Público Federal, dar prosseguimento 
à persecução penal nos autos nº 0001638-13.2010.404.7003, em trâmite na VF Criminal e JEF Criminal de Maringá. 

 
ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

 
PORTARIA Nº 21, DE 22 DE JULHO DE 2013 

 
Assunto: Apurar suposta inconsistência quanto aos requisitos exigidos para a 
manutenção da condição de bolsista do FIES por acadêmica da ULBRA. 

 
O Excelentíssimo Senhor Henrique Felber Heck, Procurador da República no Município de Ji-Paraná/RO, Representante 

Estadual da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que cuida de índios e minorias, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 5o, III, “e” e  6ª VII, “c” da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, 
da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85; 

 
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, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela 
Constituição; 

CONSIDERANDO que deve o Ministério Público Federal resguardar máxima efetividade dos direitos fundamentais dos 
cidadãos, sobretudo a dignidade humana, o acesso à educação, à cultura e ao conhecimento científico em nível superior e a efetiva inclusão social; 

CONSIDERANDO ser de atribuição do Ministério Público Federal a apuração de irregularidades envolvendo ensino superior no 
Brasil, por constituir serviço prestado pela União (ou com sua autorização) e fiscalizado pelo Ministério da Educação (MEC), na dicção do artigo 
109, inciso I, da Constituição Federal e do artigo 39, inciso III, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO o conteúdo das Peças de Informação nº 1.31.001.000250/2013-31 que  registra as declarações de acadêmica 
da ULBRA de Ji-Paraná, Pâmela Araújo de Almeida, noticiando inconsistência quanto aos requisitos exigidos para a manutenção da condição de 
bolsista do FIES por acadêmica da ULBRA; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros 
elementos aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

RESOLVE 
INSTAURAR Inquérito Civil Público com o objetivo de “apurar suposta inconsistência quanto aos requisitos exigidos para a 

manutenção da condição de bolsista do FIES por acadêmica da ULBRA”. 
NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Junte-se a presente Portaria aos autos; 
2. Promovam-se as alterações necessárias no sistema de registro da Instituição; 
3. Proceda-se como descrito no Despacho de 18/07/2013. 
DAR CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, na pessoa de sua Coordenadora, 

nos termos da Resolução nº 87, de 03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º.  
Publique-se. 
 

HENRIQUE FELBER HECK 
 

PORTARIA Nº 206, DE 1 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 de quem seria exigida a compra de produtos e 
serviços da Caixa Econômica Federal para que possam obter financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro de Habitação (venda casada); 
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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 1.25.000.000136/2013-18 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; 

III – o prosseguimento do feito.  
 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 
 

PORTARIA Nº 207, DE 1 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 de quem seria exigida a compra de produtos e 
serviços da Caixa Econômica Federal para que possam obter financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro de Habitação (venda casada); 

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 1.25.000.000161/2013-00 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; 

III – o prosseguimento do feito.  
 

LUIS SERGIO LANGOWSKI 
 

PORTARIA Nº 208, DE 1 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 de quem seria exigida a compra de produtos e 
serviços da Caixa Econômica Federal para que possam obter financiamento imobiliário pelo Sistema Financeiro de Habitação (venda casada); 

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 1.25.000.000269/2013-94 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; 

III – o prosseguimento do feito.  

 
LUIS SERGIO LANGOWSKI 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 

DESPACHO Nº 712, DE 31 DE MAIO DE 2013 
 

ICP Nº 1.26.002.000199/2009-31 
 
Cuida-se de Inquérito Civil Público em trâmite nesta Procuradoria da República no Município de Caruaru não concluído dentro 

do prazo legal, a despeito dos esforços empreendidos. 
As razões que vêm obstando a conclusão de inúmeros procedimentos sob a atribuição deste órgão ministerial, dentro do prazo, 

são as mais diversas: complexidade de determinados feitos, a reclamarem detida análise; imenso volume de  documentos anexados a outros, a 
exigirem demorado exame, ao menos num primeiro contato com as investigações; ausência de corpo técnico e carência de servidores, para auxílio 
nas investigações e trâmite dos procedimentos, sendo certo que há severas dificuldades mesmo para o expedito cumprimento dos despachos exarados 
etc. 

Dessarte, considerando o vencimento do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente inquérito, nos termos da Resolução 
CSMP Nº 87, de 03/08/2006, e diante da necessidade de conclusão das providências remanescentes, imprescindíveis a uma segura tomada de 
posicionamento quanto aos fatos sobre que versa o feito, prorrogo o prazo deste Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano, a contar desta data, 
nos termos do artigo 15 da referida Resolução. 

Após, não havendo diligências pendentes, certifique-se-o, devolvendo-me o feito concluso. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 785, DE 10 DE JULHO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº 1.26.002.000029/2011-71. 

 
Cuida-se de inquérito civil público em trâmite nesta Procuradoria da República no Município de Caruaru não concluído dentro do 

prazo legal, a despeito dos esforços empreendidos. 

As razões que vêm obstando a conclusão de inúmeros procedimentos sob a atribuição deste órgão ministerial, dentro do prazo, 
são as mais diversas: complexidade de determinados feitos, a reclamarem detida análise; imenso volume de  documentos anexados a outros, a 
exigirem demorado exame, ao menos num primeiro contato com as investigações; ausência de corpo técnico e carência de servidores, para auxílio 
nas investigações e trâmite dos procedimentos, sendo certo que há severas dificuldades mesmo para o expedito cumprimento dos despachos exarados 
etc. 

Dessarte, considerando o vencimento do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente inquérito, nos termos da Resolução 
CSMP Nº 87, de 03/08/2006, e diante da necessidade de conclusão das providências remanescentes, imprescindíveis a uma segura tomada de 
posicionamento quanto aos fatos sobre que versa o feito, prorrogo o prazo deste Inquérito Civil Público por mais 01 (um) ano, a contar desta data, 
nos termos do artigo 15 da referida Resolução. 

Após, não havendo diligências pendentes, certifique-se-o, devolvendo-me o feito concluso. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 
DESPACHO DE 17 DE JUNHO DE 2013 

 
Inquérito Civil Público nº 1.26.002.000085/2011-13 

 

Trata-se de inquérito civil público instaurado para apurar possíveis irregularidades na execução do Termo de Parceria nº 
13.004.00/2005, SIAFI nº 523868, estabelecido entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Instituto de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico de Xingó, para a implantação de unidade de beneficiamento de cajú no município de Santa Maria do Cambucá/PE. 

Reitere-se o ofício nº 91/2013 – MPF/CRU/2ºOF. 

Translade-se cópia do Subprojeto de Tecnologia Social de Beneficiamento de Castanha de Cajú, em Santa Maria do Cambucá, 
constante da documentação referente ao Termo de Parceria nº 13.004.00/2005, SIAFI nº 523868, enviada pela Secretária Executiva do MInistério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e acostada aos autos do ICP nº 1.26.002.000073/2011-81. 

Em face da resposta ao ofício 092/2013 – MPF/CRU/2ºOF de fls. 119/129, determino seja oficiada a Secretaria Executiva do 
Ministério de Ciência e Tecnologia para que envie, no prazo de 30 (trinta) dias, a esta Procuradoria a conclusão do Relatório de Avaliação Final, 
realizado entre 1º e 05 de abril de 2013, solicitado pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação – CAA, quanto ao sub-projeto de Santa Maria do 
Cambucá/PE.  

Observo ainda que, apesar de convertido em ICP, não consta da capa dos presentes autos informação nesse sentido, o que deve 
ser providenciado pela COJUR. 

Considerando, ainda, a expiração do prazo de tramitação inicial deste ICP, bem como a pendência de diligências necessárias à 
sua conclusão, notadamente a análise de informação encaminhada pela Controladoria-Regional da  União no Estado de Pernambuco e do Ministério  
da Ciência e Tecnologia, determino a prorrogação de sua tramitação por mais 1 (um) ano.  

Em cumprimento ao que determina o art. 15 da Resolução CSMPF nº 87, de 3 de agosto de 2006, com a redação conferida pela 
Resolução CSMPF nº 106, de 6 de abril de 2010, determino a imediata comunicação da presente prorrogação à 5ª CCR. Demais disso, encaminhe-se 



DMPF-e Nº 98/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 23 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 24 de julho de 2013 27 

 

 
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 

 

cópia deste ato para divulgação no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial de 
computadores (art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF 87/2006). 

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

DESPACHO DE 18 DE JUNHO DE 2013 
 

Procedimento Investigatório Criminal nº 1.26.002.000086/2012-31. 
 
Trata-se de Procedimento Investigatório  Criminal instaurado para apurar a prática de crime na aplicação de recursos oriundos do 

SUS, por agentes públicos do Município de Bezerros 
Considerando que o prazo para a conclusão do procedimento em epígrafe expirou, e estando pendentes diligências necessárias à 

coleta de elementos suficientes para a deflagração de ação penal pública ou promoção de arquivamento do referido procedimento, com arrimo no art. 
12 da Resolução nº 13, do CNMP, de 2 outubro de 2006, determino a prorrogação deste PIC pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

Comunique-se à 2ª CCR 
 

JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 12, DE 19 DE JULHO DE 2013 

 
P.A nº 1.05.000.001335/2011-74. Portaria de Conversão de PA em ICP. 
EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS.  CONVERSÃO 
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 5A CCR. 

 
O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de 
maio de 1993, e; 

Considerando que o Procedimento Administrativo, com autuação decorrente do Procedimento Administrativo nº 
1.05.000.000427/2005-99, visa a apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF pelo Município de Escada, mais 
especificamente no tocante aos recursos do PNATE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar da Educação Básica, no que diz respeito à 
observação das condições exigidas pelo Código Nacional de Trânsito (arts. 136 e 137 da Lei nº 9.503/97); 

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

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de 
outros direitos e interesses sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção 
do patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010. 

Considerando que o presente Procedimento Administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 
Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações. 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 
investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº 1.26.000.001335/2011-74 em Inquérito Civil Público, determinando:  
1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Administrativo supracitado, assinalando como objeto 

do Inquérito Civil “Apurar supostas irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEF pelo Município de Escada, mais especificamente no 
tocante aos recursos do PNATE - Programa de Apoio ao Transporte Escolar da Educação Básica, no que diz respeito à observação das condições 
exigidas pelo Código Nacional de Trânsito (arts. 136 e 137 da Lei nº 9.503/97). OBS: Autuação decorrente do Procedimento Administrativo nº 
1.05.000.000427/2005-99.”; 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Renato Cavalcanti de Macêdo, matrícula 3073-2, ocupante 
do cargo de técnico administrativo nesta PRPE, nos termos do art. 4O da Resolução no 23/2007 – CNPM e art. 5o  da Resolução no  87/2006 do 
CSMPF, para funcionar como Secretário;  

3) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial 
de computadores; 

4) Comunique-se à 5a CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 do 
CSMPF, solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, 
Resolução no 87 – CSMPF). 

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

Cumpra-se. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 
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PORTARIA Nº 13, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 

P.A nº 1.26.000.002056/2004-79. Portaria de Conversão de PA em ICP. 
EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE 
DILIGÊNCIAS.  CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 4ª e 
5A CCR. 

 
O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de 
maio de 1993, e; 

Considerando que o Procedimento Administrativo 1.26.000.002056/2004-79 visa a  apurar notícia de dano ambiental decorrente 
da construção da Estação de Tratamentos de Esgoto Sanitário de Porto de Galinhas, localizada no Município de Ipojuca, bem como de má aplicação 
de verbas públicas pelo referido Município; 

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

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de 
outros direitos e interesses sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção 
do patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010. 

Considerando que o presente Procedimento Administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 
Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações. 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 
investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº 1.26.000.002056/2004-79 em Inquérito Civil Público, determinando:  
1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Administrativo supracitado, assinalando como objeto 

do Inquérito Civil “Apurar notícia de dano ambiental decorrente da construção da Estação de Tratamentos de Esgoto Sanitário de Porto de Galinhas, 
localizada no Município de Ipojuca, bem como de má aplicação de verbas públicas pelo referido Município. ”; 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Renato Cavalcanti de Macêdo, matrícula 3073-2, ocupante 
do cargo de técnico administrativo nesta PRPE, nos termos do art. 4O da Resolução no 23/2007 – CNPM e art. 5o  da Resolução no  87/2006 do 
CSMPF, para funcionar como Secretário;  

3) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial 
de computadores; 

4) Comunique-se à 4ª e à 5a CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 
do CSMPF, solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, 
Resolução no 87 – CSMPF). 

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

Cumpra-se. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 
 

PORTARIA Nº 14, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 

P.A nº 1.26.000.003114/2012-91. Portaria de Conversão de PA em ICP. 
EMENTA: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS.  CONVERSÃO 
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 5A CCR. 

 
O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República in fine firmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de 
maio de 1993, e; 

Considerando que o Procedimento Administrativo visa a apurar possíveis irregularidades, ocorridas no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Xexéu/PE, decorrentes da ausência de comprovação da aplicação dos recursos federais, oriundos do Convênio nº 626934/2008, com 
início de vigência em 30/06/2008 e término em 31/08/2009, repassados pelo Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), então apuradas por meio do TC/PAC n° 655798/2008; 

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

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa do patrimônio público, do meio ambiente, da saúde, bem como de 
outros direitos e interesses sociais e difusos; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção 
do patrimônio público e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal. 

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela 
Resolução nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010. 
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Considerando que o presente Procedimento Administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias (art. 2º, §6º, da 
Resolução nº 23/2007 CNMP c/c o art. 4, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF), sem que tenham sido finalizadas as apurações. 

Considerando que os elementos de prova até então colhidos apontam para a necessidade de maior aprofundamento das 
investigações, com vistas à correta adoção de providências judiciais ou extrajudiciais. 

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº 1.26.000.003114/2012-91 em Inquérito Civil Público, determinando:  
1) Registro e autuação da presente portaria juntamente com o Procedimento Administrativo supracitado, assinalando como objeto 

do Inquérito Civil “Apurar possíveis irregularidades, ocorridas no âmbito da Prefeitura Municipal de Xexéu/PE, decorrentes da ausência de 
comprovação da aplicação dos recursos federais, oriundos do Convênio nº 626934/2008, com início de vigência em 30/06/2008 e término em 
31/08/2009, repassados pelo Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), então apuradas por 
meio do TC/PAC n° 655798/2008.”; 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor Renato Cavalcanti de Macêdo, matrícula 3073-2, ocupante 
do cargo de técnico administrativo nesta PRPE, nos termos do art. 4O da Resolução no 23/2007 – CNPM e art. 5o  da Resolução no  87/2006 do 
CSMPF, para funcionar como Secretário;  

3) Publique-se este ato no portal eletrônico que a Procuradoria da República no Estado de Pernambuco mantém na rede mundial 
de computadores; 

4) Comunique-se à 5a CCR da instauração do presente Inquérito Civil Público, nos termos do art. 6o da Resolução no 87 do 
CSMPF, solicitando-lhe publicação desta portaria no Diário Oficial da União (art. 4O, VI, da Resolução no 23/ 2007 – CNMP e art. 16, § 1o , I, 
Resolução no 87 – CSMPF). 

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

Cumpra-se. 
 

SILVIA REGINA PONTES LOPES 
 

PORTARIA N° 213, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 
Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.003024/2012-09 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

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

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
Considerando a necessidade de prosseguir apurando notícia de possíveis irregularidades na gestão de recursos federais destinados 

ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica no Município de Paudalho/PE, identificadas por meio do Relatório de Auditoria n. 9243 do 
Departamento de Auditoria do SUS – DENASUS;  

RESOLVE DETERMINAR: 
I. A conversão do Procedimento Administrativo MPF/PRPE n. 1.26.000.003024/2012-09 em Inquérito Civil (área temática 

“Administração Pública”) tendo por objeto “apurar as irregularidades relacionadas a aplicação de recursos públicos federais repassados ao Município 
de Paudalho/PE, destinados à execução do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, identificadas por meio do Relatório de Auditoria n. 9243 
do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, que abrangeu o período de janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a março de 2012”. 

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

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

 
MABEL SEIXAS MENGE 

Procuradora da República 
 

PORTARIA N° 214, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.000113/2013-76 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

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

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
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Considerando a necessidade de prosseguir apurando possíveis danos ambientais em áreas de mangue próximas ao Rio Timbó, 
localizado na Rua Trajano Fonseca de Albuquerque, Maria Farinha – Paulista/PE. 

RESOLVE DETERMINAR: 
I. A conversão do Procedimento Administrativo MPF/PRPE n.  1.26.000.000113/2013-76 em Inquérito Civil (área temática 

“Meio Ambiente”) tendo por objeto “apurar notícia de possível aterro irregular em área de mangue do Rio Timbó, localizada na Rua Trajano 
Fonseca de Albuquerque, Maria Farinha – Paulista/PE, em virtude de loteamento clandestino, consoante notícia jornalística publicada no Jornal do 
Commercio em 11 de janeiro passado”; 

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

III. A comunicação do presente ato a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF n. 
87/2006; 

IV. A remessa de ofício à CPRH, SPU e Prefeitura de Paulista/PE, para que prestem informações atualizadas sobre o caso. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 
PORTARIA N° 215, DE 22 DE JULHO DE 2013 

 
Ref.: Autos MPF/PRPE n. 1.26.000.003111/2012-58 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, 
Considerando ser o Ministério Público instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF); 
Considerando ser função institucional do Ministério Público, dentre outras: I - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 

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

Considerando a alteração promovida pela Resolução CSMPF n. 106/2010 no art. 4º, § 5º, da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
Considerando a necessidade de prosseguir analisando a possibilidade de inclusão do medicamento CINACALCET 30mg na lista 

de medicamentos excepcionais do Ministério da Saúde; 
RESOLVE DETERMINAR: 
I. A conversão do Procedimento Administrativo MPF/PRPE n. 1.26.000.003111/2012-58 em Inquérito Civil, tendo por objeto 

“analisar a possibilidade de inclusão do medicamento CINACALCET 30mg na lista de medicamentos excepcionais do Ministério da Saúde”. 
II. A autuação da presente portaria em conjunto com o procedimento em referência, bem como a remessa de cópia deste ato para 

fins de publicação, nos termos do art. 5º, VI, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF n. 87/2006; 
III. A comunicação do presente ato à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF n. 87/2006. 
 

MABEL SEIXAS MENGE 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 
 

PORTARIA Nº 730, DE 17 DE JULHO DE 2013 
 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 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 a Procuradora da República ARIANE GUEBEL DE ALENCAR para oficiar na Peça de Informação nº 

1.30.001.001217/2012-84, 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 ao Exmo. Sr. FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA, Procurador da República oficiante do feito. 
 

PORTARIA Nº 740, DE 17 DE JULHO DE 2013 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições legais, 

Considerando a licença maternidade da Procuradora da República JOANA BARREIRO BATISTA a ser usufruída até 18/9/2013, 
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 Angra dos Reis e o disposto nas Portarias em vigor, 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar os Procuradores da República abaixo relacionados para terem exercício na PRM/Angra dos Reis nos períodos a 
seguir indicados: 
 

PROCURADORES PERÍODO 

CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR 06 a 08/08/2013 
PAULO GOMES FERREIRA FILHO 13 a 15/08/2013 
RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 20 a 22/08/2013 
GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE 27 a 29/08/2013 

              
Parágrafo único. No período em que os referidos Procuradores da República estiverem em exercício na PRM/Angra dos Reis 

terão seus feitos distribuídos em conformidade com as portarias em vigor nas respectivas áreas de atuação e de lotação. 
Art. 2º. 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/Angra dos Reis, conforme disposto nas portarias em vigor. 
 

PORTARIA Nº 741, DE 18 DE JULHO 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 signatário suspendeu 1 dia de férias remanescentes marcadas de 17 a 19/7/2013 

(Portaria PRRJ nº 707/2013, publicada no DMPF-e nº 93/2013 - Extrajudicial, de 17/07/2013, pág. 36), na pressente data, em razão da finalização 
dos trabalhos de compilação dos atos que tratam da distribuição de feitos na área criminal e da expedição da respectiva Portaria sobre essa matéria, 
bem como solicitou a fruição desse dia em 24/7/2013,  

Considerando a designação da Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES para exercer 
as funções inerentes à titularidade de Procurador-Chefe da PR/RJ nesse dia, conforme portaria acima mencionada; 

Considerando as diversas atribuições inerentes ao cargo de Procurador-Chefe desta Unidade, bem como os termos da Portaria 
PGR nº 737 de 26 de novembro de 2003,  

R E S O L V E: 
Art. 1°. Alterar parcialmente a Portaria PRRJ nº 707/2013 para estabelecer a fruição de férias remanescentes do Procurador 

signatário nos dias 17, 19,  22 , 23 e 24/7/2013. 
Art. 2º. Alterar a designação da Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES para exercer 

as funções inerentes à titularidade de Procurador-Chefe da PR/RJ para os dias 17, 19, 22, 23 e 24/7/2013.  
§ 1º. No período em questão o referido Procurador ficará excluído da escala de plantão, das inspeções anuais, das audiências 

junto às Varas Federais, dos feitos por substituição e não receberá autos administrativos e judiciais, conforme o disposto na Portaria PRRJ nº 
845/2011(publicada no BSMPF Nº 19 da 1ª quinzena de outubro de 2011). 

§ 2º. Não haverá redistribuição do acervo do Procurador mencionado no caput deste artigo durante o exercício da titularidade de 
Procurador-Chefe. 

 
PORTARIA Nº 752, DE 22 JULHO DE 2013 

 
A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no uso de suas atribuições legais, 
considerando que as Procuradoras da República VANESSA SEGUEZZI e MARYLUCY SANTIAGO BARRA solicitaram a 

suspensão da distribuição de todos os feitos e audiências nos períodos de 19 a 22 e de 19 a 23 de agosto do corrente ano, datas em que estarão 
participando de Visitas de Acompanhamento de Estágio Probatório na Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais e PRMS vinculadas, na 
qualidade de Corregedores Auxiliares; 

Considerando erro material na Portaria PR/RJ/Nº 749 de 19 de julho de 2013, ainda não publicada, 
RESOLVE: 
Art. 1º Excluir as Procuradoras da República VANESSA SEGUEZZI e MARYLUCY SANTIAGO BARRA, nos períodos de 19 

a 22 e de 19 a 23/08/2013, respectivamente, da distribuição de todos os feitos e audiências, sem compensação. 
Art. 2º. Suspender os efeitos da Portaria PR/RJ/Nº 749 de 19 de julho de 2013. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
 

PORTARIA Nº 18,DE 22 DE JULHO DE 2013 
 

PNAE – MUNICÍPIO DE MACAÉ – LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 
9.837/2013 - IRREGULARIDADES - 5ª CCR. 

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

constitucionais conferidas pelo artigo 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 
Considerando os termos da denúncia recebida nesta unidade (PRM-MCE-RJ 00002349/2013), apresentada pelo Conselho de 

Alimentação Escolar do Município de Macaé/RJ, na qual relata irregularidades identificadas no curso do procedimento administrativo nº 9.873/2013, 
aberto por aquela Prefeitura para a contratação de empresa para prestação de serviço de alimentação e nutrição escolar na Rede Municipal de ensino 
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar; 
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Considerando a necessidade de colheita de maiores elementos de informação para a verificação da regularidade na aplicação 
dessas verbas para o atendimento das ações e estratégias para as quais são destinadas, antes de avaliar o cabimento da adoção de quaisquer medidas 
extrajudiciais ou judiciais; 

Resolve, diante da necessidade de realização de outras diligências, instaurar inquérito civil público, que terá como objeto apurar a 
regularidade do procedimento administrativo licitatório nº 9.873/2013 (Pregão nº 048/2013). 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. 
Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se 

publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
Oficie-se a Prefeitura Municipal de Macaé, com cópia da presente portaria e da denúncia para ciência, requisitando o 

encaminhamento de cópia integral dos procedimentos administrativos autuados sob o nº 9.873/2013 e 12.358/2013, os quais deverão, com o 
encaminhamento, ser autuados pela Secretaria deste unidade separadamente como apensos. 

Outrossim, oficie-se o Conselho de Alimentação Escolar do Município de Macaé/RJ comunicando a instauração do presente 
inquérito civil público. 

 
FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

 
PORTARIA Nº 59, DE 18 DE JULHO DE 2013 

 
Unidade: Procuradoria da República no Município de Volta Redonda 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República Rafael Antônio Barreto dos Santos,  no exercício das 

atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e 

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

para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, da Constituição Federal);  
CONSIDERANDO  o recebimento por esta PRM de ofício enviado pela 2ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da 

Comarca de Volta Redonda, noticiando possível irregularidade praticada pelo Diretor da Escola Estadual Francisco Torres, em razão do 
descumprimento do seu dever de prestação de contas dos recursos federais repassados pelo FNDE. 

CONSIDERANDO o ofício de fl. 38 enviado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro – Secretaria de Estado de Educação 
esclarecendo que o Colégio Estadual Francisco Torres realmente foi beneficiado com verbas federais nos anos de 2010 e 2011, porém os repasses 
foram bloqueados em razão de irregularidade na prestação de contas referente aos programas PDDE dos anos 2009, 2010 e 2011; Ed. Integral dos 
anos 2010 e 2011; do PDE-Escola do ano 2010 e 2011; do PDE Escola do ano de 2010; e do PNAE dos anos 2010, 2011 e 2012. 

RESOLVE o Procurador da República que a presente subscreve, oficiante na Procuradoria da República no Município de Volta 
Redonda, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fundamento na Lei Complementar nº 75/93, para apurar descumprimento do 
dever de prestação de contas pelo Colégio Estadual Francisco Fontes Torres, localizado em Volta Redonda/RJ, resultando na ausência de repasse de 
recursos federais para a unidade pelo FNDE, o que estaria tornando precárias as condições do referido colégio.   

Para isso, DETERMINA-SE: 
 - seja arquivada cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 

pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 
 - seja encaminhado, por meio eletrônico, comunicado ao respectivo órgão de revisão, informando a instauração do presente 

procedimento preparatório, nos termos do artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; Cumpra-se. 
 

RAFAEL ANTÔNIO BARRETO DOS SANTOS 
 

PORTARIA Nº 483, DE 10 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como nos artigos 5o, I, “h”; II, “b”; III, “b”, V, 
“b”; 6o, VII,  “a”, “b” ”, e XIV, “f”; 7o, I, da Lei Complementar nº 75/93, na lei nº 7.347/85 e 8429/92;  

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos do art. 129, incisos II e  III, da CRFB, é instituição permanente 
incumbida de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia, incumbindo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública para a defesa do meio ambiente, 
patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 21, XVIII da Constituição Federal,  compete à União planejar e promover a defesa 
permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 12.608-2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, especialmente 
o seu art. 2º que preceitua ser dever da União, Estados, Distrito Federal e Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, 
estabelecendo o art. 4º, inciso III da mesma Lei como diretriz da Política a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres;  

CONSIDERANDO  que, segundo a ONU, para cada dólar investido em prevenção são poupados  sete dólares em reconstrução1; 
CONSIDERANDO que segundo o art. 8º da Lei 12608--2012, compete aos municípios identificar e mapear as áreas de risco de 

desastres e manter a população informada sobre as áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta 
e sobre as ações emergenciais em caso de desastre, dentre outras providências; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 3º – A, § 2º da  Lei nº 12340-2010 (regulamentado pelo Decreto n.º 7257-2010), os 
municípios incluídos no cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos deverão elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações 
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bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, devendo, ainda, elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, instituir 
órgãos municipais de defesa civil e elaborar plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastre; 

CONSIDERANDO que o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será submetido a avaliação e prestação de contas 
anual, por meio de audiência pública, com ampla divulgação (art. 3º – A, § 6º); 

CONSIDERANDO o disposto na Conferência Geral sobre Desastres, de julho de 2007, bem como no relatório do TCU (Acórdão 
729-2010), que apontam a baixa institucionalização dos órgãos municipais de defesa civil, quanto à estrutura física e de recursos humanos e quanto 
ao planejamento de suas atividades como um dos principais problemas do País no atendimento às emergências e desastres; 

CONSIDERANDO que “o fenômeno da mudança global do clima constitui um dos mais significativos desafios da atualidade” e 
“exigirá um sistema nacional de defesa civil profissional, articulado, preventivo e capaz de atuação integrada e célere, quando da ocorrência de 
desastres ” (TCU, Acórdão 729-2010, p. 43) 

CONSIDERANDO que a defesa civil é um dever de todo cidadão e um direito da comunidade (Conferência Geral sobre 
Desastres, 2007), o que acarreta a necessidade de ampla participação da população nas ações de defesa civil, condição essencial à eficiência do 
Sistema; 

CONSIDERANDO a necessidade de envolvimento das universidades no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, 
inclusive para o treinamento de recursos humanos e na utilização de profissionais para a realização de estudos e projetos especiais;  

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento pelo MPF das ações de prevenção de desastres naturais, notadamente no 
estado do Rio de Janeiro, que tem sido palco de eventos extremos nos últimos anos, bem como das políticas habitacionais adotadas para as 
populações desalojadas em virtude desses eventos;  

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando, desde logo, a adoção das providências seguintes: 
a) Registre-se e autue-se, com a seguinte ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – DIREITOS DO CIDADÃO – DESASTRES 

NATURAIS – ACOMPANHAMENTO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DE 
DESASTRES NATURAIS No município do rio de janeiro;  

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

c) Oficie-se ao Prefeito Municipal solicitando informações sobre : 1) a identificação e mapeamento das áreas de risco de 
desastres naturais no município, apresentando cópia do mesmo; 2) sobre a elaboração de Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, 
fornecendo cópia do referido plano; 3) sobre a atual estrutura da Defesa Civil Municipal; 3.1) se a Defesa Civil Municipal dispõe de plano de 
trabalho, contendo prioridades,  metas a alcançar, calendário de atividades, cronograma; 3.2) se o órgão  municipal já participou de alguma 
capacitação da Secretaria Nacional de Defesa Civil ou de outro órgão, a respeito, dentre outros assuntos, sobre defesa civil, identificação e 
mapeamento de áreas de risco, procedimento e documentação exigida para liberação de recursos federais para obras de prevenção e de reconstrução; 
4) sobre a elaboração de plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastre e sobre as obras de prevenção de desastres 
naturais já executadas ou em execução, bem como possível cronograma existente.  Prazo:  30 (trinta) dias; 

3) registre-se e publique-se a presente portaria; 
4) remeter cópia à  Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão/5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF; 
 

JAIME MITROPOULOS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

PORTARIA N° 7, DE 5 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: 
Resolve converter os documentos capeados Ofício de etiqueta PR-RN 00009001/2013 em Inquérito Civil, que noticia 

irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, de sobrepreço e de serviços medidos, pagos, mas não executados no âmbito do 
Convênio nº 1154/2004 (SIAFI 534754), firmado entre o Município de Serra Caiada /RN e a União/ Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome, destinado à construção de um centro de atendimento e convivência  da pessoa idosa  

INTERESSADO: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA /RN 
REPRESENTADO: FAUSTO ANDRADE FURTADO – EX- PREFEITO, PEDRO PAULO PESSOA MORENO E CARLOS 

ANTONIO FERREIRA DE LIMA 
, Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n. 23/2007. 
 

KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 
 

PORTARIA N° 14, DE 17 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: 
Considerando as possíveis irregularidades na legalidade e na idoneidade do pagamento realizado através do Processo de 

Licitação n. 022/2008 pela Prefeitura de Serrinha dos Pintos à empresa FREITAS E CARLOS LTDA e à CONSTRUTORA FERNANDES 
CARLOS LTDA. 

Converta-se o Procedimento Administrativo nº 1.28.300.000101/2012-10 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nas 
razões e fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção 
ministerial acerca dos fatos mediante as seguintes diligências: 
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a) seja oficiado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento solicitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se 
já foi realizada prestação de contas do convênio 023.1723-18/2007/MAPA/CEF, bem como se a mesma foi aprovada, remetendo a documentação do 
que alegar, preferencialmente em mídia digital. 

b) seja oficiado à CEF solicitando que, no prazo de 30 (trinta) dias, remeta a documentação da última medição da obra de 
construção de um abatedouro público financiada através do  convênio 023.1723-18/2007/MAPA/CEF. 

Autue-se e proceda ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

Escoado sem resposta o prazo, independentemente de nova conclusão, renove-se o ofício com as advertências criminais de praxe.  
Recebidas as informações ou terminado o prazo de reiteração, façam-se os autos conclusos. 
 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 
 

PORTARIA N° 15, DE 17 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: 
Considerando as possíveis irregularidades no preenchimento de vagas do concurso público da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, no ano de 2011, para o cargo de Carteiro nos Municípios de Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, Itaú, Serrinha dos Pintos e Portalegre. 
Converta-se o Procedimento Administrativo nº 1.28.300.000061/2012-06 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nas 

razões e fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção 
ministerial acerca dos fatos mediante renovação dos expedientes ainda não respondidos, constando deles as advertências criminais de praxe. 

Autue-se e proceda ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria  Regional dos Direitos do 
Cidadão, 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. 

Recebidas as informações ou terminado o prazo de reiteração, façam-se os autos conclusos. 
 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 
 

PORTARIA N° 21, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos arts. 127 e 129. ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar n.75/93 e da 
Resolução- CSMPF n. 87/2006, alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010, e 

a) considerando que tramita perante esta Procuradoria da República no Rio Grande do Norte o Procedimento Administrativo 
autuado sob o n. 1.28.000.00002080/2012-43, visando apurar supostos desmatamentos praticados pelo MST – Movimento dos Sem Terra nas glebas 
1 (“Boa Cica”) e 2 (“Água Limpa”), pertencentes à fazenda Pedra de Amolar Agropecuária Ltda, situada no município de Touros/RN; 

b) considerando que, nestes autos, o prazo para conclusão encontra-se expirado, havendo necessidade de se prosseguir na 
instrução do feito, com realização de outras diligências necessárias ao perfeito acompanhamento e deslinde da questão; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público destinado a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação da 
convicção ministerial acerca dos fatos suprarreferidos, determinando sejam adotadas as seguintes providências: 1ª) encaminhe-se os autos à Coorju, 
para fins de registro e reautuação; 2ª) fica designado o (a) Técnico Administrativo (a) lotado (a) junto ao 10º Ofício para secretariar o presente 
inquérito. 

Por fim, publique-se a presente portaria no site da PR/RN, bem como no Diário Oficial da União, nos termos do art. 16, §1º, 
inciso I, da Resolução-CSMPF n.; 87/06, encaminhando-se, para tanto, cópia da presente portaria à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

Cumpra-se. 
 

CAROLINE MACIEL DA COSTA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PORTARIA Nº 2, DE 11 DE JANEIRO DE 2013 
 

CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Procedimento 
Administrativo nº 1.29.015.000002/2013-99. Assunto: “Acompanhar a 
regularização da Área de Preservação Permanente e Áreas Consolidadas junto 
ao Município de Porto Mauá, o qual terá os perímetros urbano e rural 
atingidos pela instalação dos aproveitamentos hidrelétricos de Garabi e 
Panambi”. Vinculado à: 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF 

  
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, lotado em exercício nesta 

Procuradoria da República no Município de Santa Rosa/RS, 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 nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos termos do que dispõe a Resolução nº 87, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de Agosto de 2006, bem como a Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, de 17 de setembro de 2007: 
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CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,  essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe 
a promover a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, nos termos do artigo. 6º, VII, alínea "b", da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição da República, artigo 129, 
inciso III; 

CONSIDERANDO o OF. nº 145/2012, do comando da PATRAM, informando o início do mapeamento das moradias construídas 
à beira do Rio Uruguai para o início do mês de julho, bem como solicitando posicionamento do Ministério Público Federal acerca do procedimento a 
ser adotado nas áreas urbanas dos municípios de Porto Mauá e Porto Vera Cruz, em razão deles se encontrarem localizados nas margens do rio;  

CONSIDERANDO que o presente procedimento administrativo foi instaurado há aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias 
(art. 2º, § 6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º, §6º, da Resolução 
23/07, do CNMP, o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria, juntamente com o Procedimento Administrativo nº 1.29.015.000002/2013-99, 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: ““Acompanhar a regularização da Área de Preservação Permanente e Áreas Consolidadas junto ao 
Município de Porto Mauá, o qual terá os perímetros urbano e rural atingidos pela instalação dos aproveitamentos hidrelétricos de Garabi e Panambi”; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente Portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC),  
por meio eletrônico, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, da Resolução nº 23 do CNMP 
e art. 16, §1º, I, da Resolução nº 87 do CSMPF); 

3. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no mural de avisos desta Procuradoria da República no Município 
de Santa Rosa (art. 4°, inciso VI da Resolução nº 23/2007 do CNMP); 

4. Expedição de ofício ao 3º Batalhão da Patrulha Ambiental (PATRAM) de Santa Rosa - RS, concordando com o início das 
atividades de mapeamento, esclarecendo-se que, em relação aos imóveis urbanos que estejam localizados, possivelmente, nas denominadas áreas 
urbanas consolidadas previstas no art. 47, II e VI, da Lei nº 11.977/2009 e no art. 61-A a 65 da Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal 
Brasileiro) pertencentes às cidades de Porto Mauá e Porto Vera Cruz, o Parquet Federal está buscando orientação institucional, haja vista a nova 
legislação ambiental possibilitar a regularização fundiária de interesse específico dos assentamentos inseridos em áreas dessa natureza. No mesmo 
ato, quanto às demais construções à beira do Rio Uruguai, deve ser sugerido que, relativamente aos municípios de Porto Mauá e Porto Vera Cruz, 
seja realizado normalmente o levantamento junto às áreas do entorno do perímetro urbano dos municípios, a exemplo dos balneários e casas de 
veraneio, verificando-se a destinação dos imóveis, ou seja, se servem à moradia (atividades agropastoris, de ecoturismo e de turismo rural) ou são 
usados apenas como casas de veraneio, atendendo assim às previsões impostas pelos arts. 46 a 52 da Lei nº 11.977/2009 e arts. 61-A da Lei nº 
12.651/2012.  

Após, voltem os autos conclusos para análise. 
A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 

acompanhamento do prazo inicial de 1 (um) ano para a conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 
 

MICHEL FRANÇOIS DRIZUL HAVRENNE 
 

PORTARIA Nº 49, DE 17 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no art. 129 da Constituição da 

República; 
CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, insere-se a de “zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia”, o que lhe confere a legitimidade para atuar na tutela da respeitabilidade e eficácia dos serviços públicos, garantindo, em última análise, a 
defesa de direitos difusos da sociedade (art. 129, II, da CF e art. 2º da LC nº 75/93); bem assim o dever de assegurar a defesa dos direitos 
constitucionais do cidadão que visam a garantia do efetivo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública e a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 11 da LC nº 75/1993 e art. 127 da CF);  

CONSIDERANDO as informações aportadas ao procedimento administrativo n° 1.29.012.000003/2013-63 - extraídas de matéria 
jornalística veiculada no jornal 'Zero Hora', de 25 de novembro de 2012 -, dando conta de que, atualmente, a média de prazo para que um paciente 
com neoplasia maligna receba o primeiro tratamento é de quatro meses, bem como a necessidade de se observar o novo prazo de sessenta dias, 
contados a partir do diagnóstico, para que os pacientes do SUS comecem a receber tratamento contra o câncer, nos termos da Lei n° 12.732/12 (que 
entrou em vigor no dia 22/05/2013); 

CONSIDERANDO o transcurso de prazo de mais de cento e oitenta dias do aludido procedimento administrativo, nos termos do 
artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF;  

Determina a CONVERSÃO do presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de 
apurar os fatos em toda sua extensão, identificar os responsáveis e suas circunstâncias, para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento 
das medidas judiciais e/ou adoção das medidas extrajudiciais cabíveis. 

Inicialmente, diligencie a Secretaria, no sentido de: a) oficiar ao Hospital Dr. Bartholomeu Tacchini, de Bento Gonçalves/RS, 
solicitando que informe o prazo em que os pacientes diagnosticados com câncer (firmados em laudo patológico), desde a entrada em vigor da Lei até 
a data atual, receberam o primeiro tratamento (cirurgia, tratamento mediante radioterapia ou quimioterapia); e b) oficiar à Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande do Sul, solicitando sejam informadas quais as providências que o Estado vêm adotando para se adequar à Lei n° 12.732/12, 
notadamente quanto ao prazo de sessenta dias, qual a média do prazo para obtenção do diagnóstico de câncer no SUS, quais as medidas adotadas 
para a implementação do sistema informatizado de controle do atendimento de pacientes com câncer, quais as providências que vêm sendo adotadas 
para promover a regionalização do atendimento e qual a realidade do SUS no Estado do Rio Grande do Sul, quanto ao cumprimento dos prazos 
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estabelecidos na lei, indicando eventuais dificuldades e possíveis soluções nesse sentido. 
Comunique-se à PFDC acerca da instauração do presente inquérito civil (artigo 6º da Res. nº 87/06). 
 

PEDRO ANTÔNIO ROSO, 
Procurador da República. 

 
PORTARIA N° 50, DE 12 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais estatuídas no artigo 129 da Constituição da 

República,  
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal promover ações necessárias ao exercício de suas funções 

institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos 
e coletivos e propor ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços (art. 127, caput da Constituição Federal, arts. 6º, inciso VII, 
alíneas 'c' e 'd' e inciso XIII, ambos da LC nº 75/93);  

CONSIDERANDO o teor das informações aportadas no procedimento administrativo n° 1.29.012.000050/2012-26, as quais 
apontam à necessidade de se apurar a falta da prestação de serviços de forma adequada pela concessionária de telefonia CLARO, no que tange aos 
serviços de transmissão de dados 3G (internet e telefonia), e com relação ao tempo de espera na chamada do serviço de call center;  

CONSIDERANDO o transcurso de prazo de mais de cento e oitenta dias de tramitação do aludido procedimento administrativo, 
nos termos do artigo 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal;  

Determina a CONVERSÃO do presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de 
apurar os fatos em toda sua extensão, identificar os responsáveis e suas circunstâncias, para, ao fim e ao cabo, se for o caso, viabilizar o ajuizamento 
das medidas judiciais e/ou adoção das medidas extrajudiciais cabíveis. Inicialmente, diligencie a Secretaria, no sentido de: 

a) oficiar, novamente, à ANATEL, solicitando: a.1) seja informada a situação atual do Procedimento para Apuração de 
Descumprimento de Obrigações (PADO), instaurado, em outubro de 2012, pela Gerência de Regulamentação (PVCPR), visando à aferição das metas 
(indicativos) de qualidade na prestação do Serviço Móvel de Pessoal (SMP), relativamente ao período de janeiro de 2011 a abril de 2012, 
notadamente se já restou concluído (hipótese em que deverá ser encaminhada cópia integral do expediente), devendo, em caso negativo, declinar a 
data estimada para o término correspondente; e a.2) seja encaminhada cópia dos relatórios de qualidade de prestação e acompanhamento das metas 
do Serviço Móvel de Pessoal relacionados à empresa CLARO S/A, no Rio Grande do Sul, no tocante ao período de 2011/2012, salientando-se, 
ademais, que não foi possível obter informações (certidão de f. 29), junto ao endereço eletrônico informado no ítem '2' do ofício acostado à f. 21, 
acerca dos indicadores de qualidade do SMP enviados pelas prestadoras; e 

b) oficiar ao PROCON municipal de Bento Gonçalves/RS, solicitando seja encaminhado relatório contendo informações a 
respeito de reclamações registradas junto ao respectivo órgão, no período de agosto de 2012 (período após o qual foi determinada a suspensão das 
medidas cautelares que ordenaram a interrupção da comercialização de novos acessos – informações constantes no ítem '5' do ofício acostado à f. 05) 
até a presente data, bem assim as providências adotadas pelo PROCON frente aos casos registrados. 

Comunique-se à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração do presente inquérito civil (artigo 6º da Resolução nº 
87/2010-CSMPF).  

 
ALEXANDRE SCHNEIDER 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 52, DE 9 DE JULHO DE 2013 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.002.000164/2013-76. Interessados: Instituto 
Nacional do Seguro Social, Cláudia Calegari de Mello, União. Assunto: 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL – Apurar a possível prática de atos de 
improbidade administrativa perpetrados por servidora do INSS, lotada na 
Agência da Previdência Social de Caxias do Sul/RS. 

 
FABIANO DE MORAES, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 8º da Lei 

Complementar nº 75/93, e 
Considerando as informações e documentos encaminhados pela Gerência Executiva do INSS em Caxias do Sul, dando conta de 

possíveis atos de ímprobos protagonizados pela médica perita Cláudia Calegari de Mello, consistentes no não cumprimento da jornada de trabalho e 
na fraude ao sistema de registro de ponto; 

Considerando que tais informações apontam, substancialmente, o engendramento das referidas práticas ilegais pela servidora, 
contando com farto acervo probatório que indica ter a repersentada alterado os registros de ponto para justificar a sua ausência na Agência da 
Previdência; 

Considerando que tal prática causou prejuízo a segurados e beneficiários, tendo em vista que constam dos autos notícias de falta 
de atendimento pericial em decorrência da ausência da servidora representada; 

Considerando, ainda, a possibilidade de que as prática ímprobas articuladas tenham decorrido da acumulação indevida de outros 
empregos, cargos ou funções, o que contraria o Estatuto do Servidor Público Federal; 

Considerando a necessidade de colheita de informações pontuais acerca da sistemática possivelmente adotada pela servidora, 
especialmente no que se refere à possível participação de outra pessoa/servidor na articulação da fraude; 

Considerando, ademais, que os fatos narrados nos autos, além de falta ímproba, configuram a prática, em tese, de delitos contra a 
Administração Pública; 

Considerando que nos termos do art. 129, da Constituição Federal, e do art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75/93, compete 
ao Ministério Público Federal a proteção do patrimônio público; 
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Considerando que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

RESOLVE: 
Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, nos termos da Resolução nº 87 do CSMPF, objetivando a regular e legal 

coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. 
À Subcoordenadoria Jurídica, para registro, autuação e a adoção das seguintes providências: 
- Oficiar, diretamente1, ao Gerente Executivo do INSS, em Caxias do Sul, para que, remeta informações i) acerca da forma de 

funcionamento e operação dos sistemas SISREF e SGA, notadamente no que se refere aos métodos de alimentação, manutenção e registro manuais 
nos sistemas; e ii) que esclareçam se, no caso da médica perita Cláudia Calegari de Mello – que foi flagrada alterando os registros de horários nos 
sistemas -, as fraudes verificadas foram, necessariamente, perpetradas pela servidora, ou poderiam ter sido auxiliadas por outra pessoa/servidor. 

- Extrair cópia integral destes autos (inclusive das mídias digitais), inaugurando nova Peça de Informação a ser autuada junto à 2ª 
CCR e, posteriormente, distribuída a este Ofício, a fim de que sejam analisadas eventuais providências no que tange à temática criminal; 

- Comunicar à 5ª CCR a instauração deste Inquérito Civil Público, conforme dispõe o artigo 6º da Resolução nº 87 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, solicitando a publicação da presente Portaria, conforme previsto no Art. 16, § 1º, I desta Resolução. 

 
FABIANO DE MORAES 

 
PORTARIA Nº 75, DE 20 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  por sua agente signatária, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, 

especialmente  
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público Federal é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 129, inciso III da Carta Magna, 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 é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos 
administrativos correlatos, nos termos do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993, 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 6º, XIV, “f” da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público 
promover ações necessárias em defesa da probidade administrativa, 

CONSIDERANDO o processo administrativo disciplinar nº 23081.008395/2006-35 da Universidade Federal de Santa Maria – 
UFSM, presente em fls. 06 deste procedimento, no qual observa-se informações que demonstram a suposta prática de atos de improbidade 
administrativa pelo servidor público federal Pedro Einstein dos Santos Anceles; 

CONSIDERANDO a suposta presença de irregularidades na condução do procedimento discIplinar, o que exige uma atuação 
criteriosa do MPF a fim de sanar eventuais ilicitudes praticados no âmbito interno da UFSM; 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo disciplinar que originou o presente expediente ainda pende de julgamento 
pela autoridade superior da UFSM. 

CONSIDERANDO as demais peças de informação constantes no  Procedimento Administrativo Cível nº 1.29.008.000023/2013-
01. 

RESOLVE, nos termos da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público, e da 
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar o presente Inquérito Civil, tendo como objeto 
Verificação de indícios de improbidade administrativa, praticados, em tese, por servidor da UFSM; e 

DETERMINA: 
a) autue-se na categoria de Inquérito Civil, mantendo a distribuição do feito vinculada a este ofício, tendo em vista as regras 

internas de distribuição vigentes; 
b) proceda-se à devida classificação do procedimento, em meio físico e eletrônico, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, comunicando-se à 5ª CCR. Tema: Improbidade Administrativa – Código 10011. 
Cumpra-se o despacho anteriormente oferecido. Após, retornem os autos para análise. 
 

PAULA MARTINS-COSTA SCHIRMER 
Procuradora da República 

 
PORTARIA Nº 76, DE 20 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  por sua agente signatária, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e, 

especialmente  
CONSIDERANDO que, conforme dispõe o artigo 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público Federal é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, e incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses 
sociais e dos interesses individuais indisponíveis, 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 129, inciso III da Carta Magna, 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 é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos 
administrativos correlatos, nos termos do art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993, 

CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 6º, XIV, “f” da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público 
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promover ações necessárias em defesa da probidade administrativa, 
CONSIDERANDO a instauração, de ofício, do Procedimento Administrativo Civil nº 1.29.008.000033/2013-39, para averiguar o 

regular funcionamento da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo (COPSIA) no desempenho de suas atribuições, em 
especial, em prazo razoável, das denúncias de irregularidades administrativas no âmbito da UFSM; 

CONSIDERANDO a necessidade da coleta de maiores informações acerca do funcionamento regular do órgão, exigindo uma 
criteriosa análise acerca das providências pertinentes pelo MPF; 

CONSIDERANDO as demais peças de informação constantes no  Procedimento Administrativo Cível nº 1.29.008.000033/2013-
39. 

RESOLVE, nos termos da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público, e da 
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, instaurar o presente Inquérito Civil, tendo como objeto 
“Averiguação do regular funcionamento da COPSIA/UFSM no desempenho de suas atribuições, especialmente, em prazo razoável, das denúncias de 
irregularidades administrativas no âmbito da UFSM”; e 

DETERMINA: 
a) autue-se na categoria de Inquérito Civil, mantendo a distribuição do feito vinculada a este ofício, tendo em vista as regras 

internas de distribuição vigentes; 
b) proceda-se à devida classificação do procedimento, em meio físico e eletrônico, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, comunicando-se à 5ª CCR. Tema: Improbidade Administrativa – Código 10011. 
Cumpra-se o despacho anteriormente oferecido. Após, retornem os autos para análise. 
 

PAULA MARTINS-COSTA SCHIRMER 
Procuradora da República 

 
PORTARIA Nº 152, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
INSTAURA O INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.29.000.002503/2012-98 

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

previstas na Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/93 e; 
considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e incumbe-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 75/93); 

considerando que o art. 129, inc. V, da CF/88 estabelece que é função institucional do Ministério Público defender judicialmente 
os direitos e interesses das populações indígenas; 

considerando que é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos administrativos 
correlatos (art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93); 

considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos 
interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às 
minorias étnicas e ao consumidor (art. 6º, VII, alínea “c”, da Lei Complementar nº 75/93); 

considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Administrativo nº 1.29.000.002503/2012-98, cujo 
objeto é “Verificar as medidas adotadas para apurar casos de óbito fetal na Comunidade Guarani da Estiva, em Viamão/RS”; 

considerando que o PA supra mencionado já foi prorrogado e que permanece a necessidade de acompanhar os fatos objeto do 
expediente; 

considerando a necessidade de se converter o Procedimento Administrativo nº 1.29.000.002503/2012-98 em Inquérito Civil 
Público, tendo em vista os ditames do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

DETERMINO: 
1 – A  conversão do Procedimento Administrativo nº 1.29.000.002503/2012-98 em Inquérito Civil Público, objetivando “verificar 

as medidas adotadas para apurar casos de óbito fetal na Comunidade Guarani da Estiva, em Viamão/RS”; 
2 – Tendo em vista os fatos noticiados pela Secretaria Municipal de Saúde de Viamão no Of. nº 0550/2013-Gabinete da 

Secretária-SMS (fls. 45-6), dando conta que ainda estão sendo coletados dados relativos ao processo investigatório, acautele-se o presente expediente 
em Secretaria pelo prazo de 60 (sessenta) dias; 

3 – Decorrido o prazo de acautelamento, venham os autos conclusos. 
 

JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR 
 

PORTARIA Nº 153, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 

INSTAURA O INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.29.000.001142/2013-43 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 

República, e: 
CONSIDERANDO o recebimento do Ofício (OF/PRR/4ª/GABPCR/Nº 1396) da Procuradoria Regional da República da 4ª 

Região - PRR4, contendo Ofício (nº 398/2013/SEGUR/SRTE-RS) oriundo da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul; 
CONSIDERANDO o informado no referido Ofício, sobre o possível cerceamento à inspeção do trabalho de acesso a laudos 

médicos periciais aos Auditores-Fiscais do Trabalho, descumprindo o disposto no Decreto nº 4.552, de 27 de dezembro de 2002, que lhes confere o 
poder de autoridade federal responsável pela investigação de acidentes de trabalho; 

CONSIDERANDO as informações contidas no documento que instrui o Ofício (OF. Nº 0393/2013/SEGUR/SRTE-RS), dando 
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conta de possível limitação de acesso dos Auditores-Fiscais do Trabalho a laudos médicos periciais emitidos pelos órgãos oficiais; 
CONSIDERANDO que tais descumprimentos podem, em tese, resultar em violação aos princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública, ficando o agente público responsável sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992; 
CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal a defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade no âmbito da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União na forma do art. 5º, II, h, da LC 
75/93, bem como a defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos, como dispõe o art. 129, III, da CF/88); 

E, por fim, CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal instaurar Inquéritos Civis Públicos e Procedimentos 
Administrativos correlatos (art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e arts. 4º, II e 5º, ambos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal). DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto apurar possível cerceamento de 
acesso dos Auditores-Fiscais do Trabalho a laudos médicos periciais emitidos pelos órgãos oficiais.  Para tanto, deverão ser adotadas as seguintes 
providências: 

a) a autuação e registro da presente Portaria de Instauração, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, cientificando a 5ª CCR, nos termos do art. 6º da Resolução; 

b) a expedição de ofício ao Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS, para 
que se manifeste sobre os fatos narrados e para que encaminhe cópia do Parecer nº 116/2000 da Consultoria Jurídica do CREMERS;  

 
SILVANA MOCELIN, 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
 

DESPACHO DE 15 DE JULHO DE 2013 
 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Inquérito Civil nº 1.31.000.000340/2009-55. 
Assunto: Apurar suposta extração de substâncias minerais sem autorização da 
autoridade competente, na Rodovia BR-364, Km 194 a 198, margem direita, 
Fazenda Embiara, Zona Rural, em Ariquemes. 

 
Trata-se de Inquérito Civil Público que visa apurar suposta extração de substâncias minerais sem autorização da autoridade 

competente, na Rodovia BR-364, Km 194 a 198, margem direita, Fazenda Embiara, Zona Rural, em Ariquemes. 
As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se, como exemplos, o fato de a 

signatária oficiar em todos os processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como 
custos legis na Seção Judiciária de Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR na PR/RO, a complexidade dos procedimentos e 
inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível para com a exorbitante demanda (apenas uma analista, quatro 
técnicos e uma estagiária). 

Dessa forma, considerando-se que o prazo para conclusão das diligências nesse inquérito encerrou-se no dia 07/12/2012, 
prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 
17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 4ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, ante a necessidade de propositura de ação civil de 
reparação de danos, encontrando-se na fase de elaboração de minuta, para posterior ajuizamento. 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

PORTARIA Nº 2, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 

Interessados: Não identificados – coletividade dos habitantes dos municípios 
de Guajará-Mirim/RO e Nova-Momaré/RO   

 
O Excelentíssimo Senhor Guilherme Garcia Virgílio, Procurador da República no Município de Guajará-Mirim/Rondônia, no uso 

de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos II e III, da Constituição da República; artigo 5o, incisos I “h”, II “”d”, III “b”, “c”, “d” e “e”, 
IV, V “a” e “b”, da Lei Complementar no 75/1993;  

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; 

CONSIDERANDO, que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 
direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos (art. 5º, 
inc. III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que o acesso à ordem jurídica justa é um direito fundamental (art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal);    
CONSIDERANDO que o Artigo 5º, inc. LXXIV da Constituição Federal assegurada ao jurisdicionado que comprove 

insuficiência de recursos assistência jurídica integral e gratuita; 
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CONSIDERANDO que a Defensoria Pública  é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que nos municípios de Guajará-Mirim/RO e Nova-Mamoré/RO inexistem Defensores Públicos da União em 
exercício; 

CONSIDERANDO que a legislação que regulamenta a atuação da Defensoria Pública da União dispensa o exercício das 
atribuições de incumbência originária dos Defensores Públicos da União nos casos de inexistência de sede desta na localidade; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n.º 117/94 do Estado de Rondônia estabelece que o “Defensor Público de 2ª 
Entrância, com titularidade e com área de atuação nos Municípios e Comarcas do Estado de 2ª Entrância conforme dispuser a Lei de Organização 
Judiciária do Estado, e respectivos Órgãos do Poder Judiciário Federal e Estadual de 1º grau, unidades judiciárias especializadas, Presídios, 
Penitenciárias e órgãos públicos e privados em geral”; 

CONSIDERANDO a existência de diversos relatos e reclamações de jurisdicionados legalmente abrangidos pelo conceito 
jurídico de “necessitados” quanto a não prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de 
Guajará-Mirim; 

CONSIDERANDO o relato de servidores da Subseção Judiciária de Guajará-Mirim/RO no sentido de que a Defensoria Pública 
do Estado de Rondônia na cidade de Guajará-Mirim somente atuaria nos casos em que intimada a exercer a função de curador de ausentes; 

CONSIDERANDO que em alguns casos há atuação da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-
Mirim (v.g. Autos n. 651-26.2013.4.01.4102) e que em outros a atuação é negada ao jurisdicionado necessitado sem que haja aplicação de qualquer 
requisito legal não discriminatório que justifique a conduta; 

RESOLVE 
INSTAURAR Inquérito Civil Público objetivando apurar eventuais irregularidades praticadas por membro da Defensoria Pública 

do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim na seleção de sujeitos que serão atendidos em suas demandas perante a Subseção Judiciária 
de Guajará-Mirim/RO; identificar em quais causas houve atuação e em quais causas houve arbitrária negativa de atuação; identificar causas que não 
deveriam ter sido patrocinadas pela Defensoria Pública  do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim mas foram ou estão sendo, 
viabilizando as ações judiciais e extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, devendo o feito ser iniciado por meio desta 

Portaria. Havendo novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados, naturalmente. 
2. Apor na identificação do ICP o seguinte resumo: Inquérito Civil Público instaurado objetivando investigar notícias de  

praticadas por membro da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim na seleção de sujeitos que serão atendidos em 
suas demandas perante a Subseção Judiciária de Guajará-Mirim/RO; identificar em quais causas houve atuação e em quais causas houve arbitrária 
negativa de atuação; identificar causas que não deveriam ter sido patrocinadas pela Defensoria Pública  do Estado de Rondônia no Município de 
Guajará-Mirim. 

3. Expeça-se ofício ao Sr. Defensor Público do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim/RO (identificando-o) com o 
seguinte teor (anexar cópia desta portaria de instauração): 

“Ilustre Sr.  Defensor Público do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim/RO, 
Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste  requisitar, nos termos do art. 8º,  da Lei Complementar n.º 75/1993, que 

sejam prestadas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento deste, as seguintes informações: 1. Em quais feitos a  Defensoria 
Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim/RO exerce suas funções perante a Subseção Judiciária Federal de Guajará-
Mirim/RO; 2. Em quais pedidos de assistência jurídica apresentados por cidadãos locais, em que eventual necessidade de propositura de demanda 
judicial ensejasse atuação desta Defensoria Pública perante o Poder Judiciário Federal local, houve denegação administrativa do pleito; 3. Quais os 
motivos das denegações administrativas; 4. Se a informação de obrigatoriedade de atuação desta Defensoria Pública, tal qual estabelece o artigo 20, 
III da Lei Complementar n.º 117/1994 do Estado de Rondônia, é informada aos requerentes. 5. Qualquer outra informação julgada pertinente. 

Ao ensejo, aproveito para requisitar, ainda nos termos do art. 8º, II da Lei Complementar n.º 75/1993, que seja apresentada cópia 
da documentação pertinente as informações requisitas nos itens “1” a “5” supra. 

Respeitosamente” 
4. Expeça-se recomendação ao Sr. Defensor Público do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim/RO (identificando-

o) com o seguinte teor: 
“ O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de sua prerrogativa estabelecida pelo artigo 6º, XX da Lei Complementar n.º 

75/1993 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, que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos  (art. 5º, 
inc. III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que o acesso a ordem jurídica justa é um direito fundamental (art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal);    
CONSIDERANDO que o Artigo 5º, inc. LXXIV da Constituição Federal assegurada ao jurisdicionado que comprove 

insuficiência de recursos assistência jurídica integral e gratuita; 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública  é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que nos municípios de Guajará-Mirim/RO e Nova-Mamoré/RO inexistem Defensores Públicos da União em 

exercício; 
CONSIDERANDO que nos municípios de Guajará-Mirim/RO e Nova-Mamoré/RO inexistem Defensores Públicos da União em 

exercício; 



DMPF-e Nº 98/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 23 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 24 de julho de 2013 41 

 

 
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 

 

CONSIDERANDO que a legislação que regulamenta a atuação da Defensoria Pública da União dispensa o exercício das 
atribuições de incumbência originária dos Defensores Públicos da União no casos de inexistência de sede desta na localidade; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar n.º 117/94 do Estado de Rondônia estabelece que o “Defensor Público de 2ª 
Entrância, com titularidade e com área de atuação nos Municípios e Comarcas do Estado de 2ª Entrância conforme dispuser a Lei de Organização 
Judiciária do Estado, e respectivos Órgãos do Poder Judiciário Federal e Estadual de 1º grau, unidades judiciárias especializadas, Presídios, 
Penitenciárias e órgãos públicos e privados em geral”; 

CONSIDERANDO a existência de diversos relatos e reclamações de jurisdicionados legalmente abrangidos pelo conceito 
jurídico de “necessitados” quanto a não prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de 
Guajará-Mirim; 

CONSIDERANDO o relato de servidores da Subseção Judiciária de Guajará-Mirim/RO no sentido de que a Defensoria Pública 
do Estado de Rondônia na cidade de Guajará-Mirim somente atuaria nos casos em que intimada a exercer a função de curador de ausentes; 

CONSIDERANDO que em alguns casos há atuação da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-
Mirim (v.g. Autos n. 651-26.2013.4.01.4102) e que em outros a atuação é negada ao jurisdicionado necessitado sem que haja aplicação de qualquer 
requisito legal não discriminatório que justifique a conduta; 

RECOMENDA que este Digno Membro da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim, ou 
quem lhe vier a substituir, dê integral cumprimento ao quanto estabelece o artigo 20, III da Lei Complementar n.º 117/94 do Estado de Rondônia e 
não recuse o exercício de assistência jurídica integral aos necessitados pelo simples fato de que eventual demanda a ser proposta, ou já em trâmite, 
seja de competência da Justiça Federal.” 

5. Após a vinda de quaisquer das informações acima pleiteadas, venha o procedimento concluso para deliberação. 
Cientifique-se, acaso necessário, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,  encaminhando-lhe cópia do presente e 

solicitando sua devida publicação na Imprensa Oficial. 
 

GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 
 

RECOMENDAÇÃO  Nº 2, DE 19 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de sua prerrogativa estabelecida pelo artigo 6º, XX da Lei Complementar n.º 

75/1993 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, que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o 
Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5o, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos  (art. 5º, 
inc. III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que o acesso à ordem jurídica justa é um direito fundamental (art. 5º, inc. XXXV da Constituição Federal);    
CONSIDERANDO que o Artigo 5º, inc. LXXIV da Constituição Federal assegura ao jurisdicionado que comprove insuficiência 

de recursos assistência jurídica integral e gratuita; 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública  é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que nos municípios de Guajará-Mirim/RO e Nova-Mamoré/RO inexistem Defensores Públicos da União em 

exercício; 
CONSIDERANDO que a legislação que regulamenta a atuação da Defensoria Pública da União dispensa o exercício das 

atribuições de incumbência originária dos Defensores Públicos da União no casos de inexistência de sede desta na localidade; 
CONSIDERANDO que a Lei Complementar n.º 117/94 do Estado de Rondônia estabelece que o “Defensor Público de 2ª 

Entrância, com titularidade e com área de atuação nos Municípios e Comarcas do Estado de 2ª Entrância conforme dispuser a Lei de Organização 
Judiciária do Estado, e respectivos Órgãos do Poder Judiciário Federal e Estadual de 1º grau, unidades judiciárias especializadas, Presídios, 
Penitenciárias e órgãos públicos e privados em geral”; 

CONSIDERANDO a existência de diversos relatos e reclamações de jurisdicionados legalmente abrangidos pelo conceito 
jurídico de “necessitados” quanto a não prestação de assistência jurídica por parte da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de 
Guajará-Mirim; 

CONSIDERANDO o relato de servidores da Subseção Judiciária de Guajará-Mirim/RO no sentido de que a Defensoria Pública 
do Estado de Rondônia na cidade de Guajará-Mirim somente atuaria nos casos em que intimada a exercer a função de curador de ausentes; 

CONSIDERANDO que em alguns casos há atuação da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-
Mirim (v.g. Autos n. 651-26.2013.4.01.4102) e que em outros a atuação é negada ao jurisdicionado necessitado sem que haja aplicação de qualquer 
requisito legal não discriminatório que justifique a conduta; 

RECOMENDA que este Digno Membro da Defensoria Pública do Estado de Rondônia no Município de Guajará-Mirim, ou 
quem lhe vier a substituir, dê integral cumprimento ao quanto estabelece o artigo 20, III da Lei Complementar n.º 117/94 do Estado de Rondônia e 
não recuse o exercício de assistência jurídica integral aos necessitados pelo simples fato de que eventual demanda a ser proposta, ou já em trâmite, 
seja de competência da Justiça Federal.” 

Cientifique-se, acaso necessário, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,  encaminhando-lhe cópia do presente e 
solicitando sua devida publicação na Imprensa Oficial. 

 
GUILHERME GARCIA VIRGÍLIO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
 

PORTARIA Nº 107, DE 1 DE JULHO DE 2013 
 

Ref: P.I Nº 1.32.000.000470/2013-37 
 
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; 
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. Possíveis irregularidades referentes ao 'Projeto Vida no Campo', objeto do termo de cooperação nº 

23300.11/0005-5, firmado entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima (SEJUC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA), com a finalidade de apoiar reeducandos do Sistema Penitenciário de Roraima.” 

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. Oficie-se à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Roraima (SEJUC), para que, no prazo de até 20 (vinte) dias: a) 
informe o nome de todos os reeducandos beneficiários do termo de cooperação, firmado entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de 
Roraima (SEJUC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o qual foi assinado em 21/03/2011; b) encaminhe cópia de 
documentação que comprove todos os pagamentos feitos pela SEJUC aos reeducandos, quanto ao mencionado termo de cooperação.  

2. Oficie-se à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em Roraima, para que, no prazo de até 20 (vinte) dias: 
a) informe o nome de todos os reeducandos beneficiários do termo de cooperação, firmado entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de 
Roraima (SEJUC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o qual foi assinado em 21/03/2011; b) encaminhe cópia de 
documentação que comprove todos os repasses feitos pela EMBRAPA à SEJUC para pagamento dos reeducandos beneficiários do mencionado 
termo de cooperação.  

3.  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: 

4. CADASTRE-SE o presente despacho no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
5. SOLICITE-SE PUBLICAÇÃO e NOTIFIQUE-SE a e. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão via “Sistema ÚNICO”; 
6. CERTIFIQUE-SE nos autos a realização do procedimento acima descrito nos itens  3, 4 e 5. 
7. 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). 
8. 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. 
9. Após juntada das respostas aos ofícios expedidos, retornem os autos conclusos. 
 

STANLEY VALERIANO DA SILVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 
PORTARIA Nº 14, DE 22 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu agente signatário, no exercício de suas atribuições previstas nos arts. 127 e 129 

da Constituição da República e na Lei Complementar nº 75/93; 
Considerando que a Lei Complementar n. 75/93 determina que cabe ao Ministério Público Federal instaurar inquérito civil 

público para zelar pela proteção do patrimônio público, na forma do art. 6º, b, c e d;  
Considerando que a Promotoria da Moralidade da Comarca de Caçador encaminhou documentação relativa a possível utilização 

indevida de verbas federais por parte do ex-prefeito de Calmon, João Batista De Geroni;  
Considerando que conforme a documentação teria havido a construção de casas populares através de programa federal, que 

foram distribuídas pelo candidato João Batista De Geroni visando angariar votos na campanha municipal;  
Considerando que se houve convênio e repasse, tais verbas federais são vinculadas ao Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social, executados por meio da COHAB/SC, devendo ser aplicadas conforme critérios probos e límpidos;  
Considerando que até fins de 2004, conforme a documentação encaminhada, não havia sido celebrado o aludido convênio;  
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Considerando,  que não há informação acerca da efetiva construção e reforma de residências, bem como acerca da prestação e 
aprovação das respectivas contas; 

Considerando que é dever do Ministério Público Federal zelar pela correta aplicação das verbas públicas federais; 
RESOLVE 
Instaurar Inquérito Civil Público para proteção do  erário federal, para verificar se houve aplicação ilegal e ímproba de verbas 

decorrentes de repasse do Ministério das Cidades em cumprimento ao Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social.  
DETERMINO:  
1)   Autue-se o Documento PRM-CAC-SC 129/2013  em Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª CCR, atentando-se a secretaria 

para o prazo de um ano para conclusão ou prorrogação.  
2)  Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6ª da Resolução 087/2006 do CSMPF; 
3)  Encaminhe-se cópia desta Portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais da PGR, para fins das publicações referidas no 

art. 16, § 1º, I da Resolução 087/2006/CSMPF; 
4)  Publique-se esta portaria no mural desta Procuradoria da República, com prazo de 10 dias, e proceda-se a inserção na base de 

peças da PRSC, para fins de publicação no site da internet; 
5)   Solicite-se, com prazo de 10 dias, à COHAB informações acerca de eventuais convênios celebrados com o Município de 

Calmon nos anos 2003, 2004 e 2005, encaminhando cópia integral do procedimento, se houver;  
Deixo de nomear secretário para o presente inquérito civil posto que os servidores da Unidade de Tutela Coletiva são 

concursados e responsáveis nos termos da Lei 8.112/90.  
Todos os ofícios devem informar que a portaria de instauração está publicada no endereço 

http://www2.prsc.mpf.gov.br/sedes/prm-cacador/publicacoes-1/inqueritos-civis-publicos da rede mundial de computadores.  
 

ANDERSON LODETTI CUNHA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 116, DE 17 DE JULHO DE 2013 

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

CONSIDERANDO: 
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 – a noticiar possível 

intenção da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul em modificar o Plano Diretor da Cidade e assim permitir a ocupação urbana em área de 
manguezal. Tal suspeita decorre de irregularidades ocorridas em audiência pública realizada pela Secretaria de Infraestrutura de São Francisco do 
Sul em 28/06/2013. 

Converte  as Peças de Informação nº 1.33.005.000351/2013-05 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 117, DE 17 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO: 
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; 
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7. O ofício oriundo do Ministério Público Estadual, a noticiar a instauração de Inquérito Civil Público, que visa apurar a grave 
situação de ocupação desordenada do solo urbano na localidade conhecida como “Juquiá” ou “invasão”, limítrofe ao loteamento José Loureiro II, no 
bairro Ulisses Guimarães, em Joinville, e que poderá haver, concomitantemente, interesse da União (área de manguezal) na resolução dos fatos. 

Converte  as Peças de Informação nº 1.33.005.000283/2013-76 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 161, DE 19 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 elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, alíneas a, c e d, e no art. 7º,  I, da Lei Complementar n. 75/93; 
c) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
d) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.33.001.000350/2013-92, a partir do protocolo de atendimento TD 206/2013 

(PRM-BNU-SC-00004937/2013), para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Determino, ainda, as seguinte diligências iniciais: 
1. Oficie-se ao médico prescritor para que responda a questionário; 
2. Oficie-se à paciente para que efetue consulta com médico do SUS a fim de obter receituário e questionário respondido pelo 

mesmo; 
3. Deferindo de ofício, dê-se prioridade no trâmite deste inquérito civil, nos termos do 69-A, incisos I e IV, da Lei 9.784/99, 

inclusive anotando tal caráter no sistema Único e na capa. 
Após os registros de praxe, afixe-se cópia desta portaria no mural acessível ao público, publique-se na página virtual da 

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

 
RICARDO KLING DONINI 

 
PORTARIA Nº 247, DE 5 DE JULHO DE 2013 

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

constitucionais e legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, 
e 7º, e na RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes 
da notícia veiculada no Diário Catarinense, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO – ICP para coligir dados e informações sobre os 
fatos noticiados, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CASA 

DE CÂMARA E CADEIA DE FLORIANÓPOLIS-SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação; 
 

 EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

 
PORTARIA Nº 934, DE 22 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 10 de junho de 2013, resolve: 

I – Designar o Procurador da República GILBERTO GUIMARÃES FERRAZ JUNIOR, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Campinas e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos autos n° 0009490-
25.2012.403.6105, em trâmite perante a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas-SP; 

II - Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de Campinas, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja remetida cópia da presente Portaria à Procuradora da República 
anteriormente responsável pelo feito.   
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PORTARIA Nº 935, DE 22 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 10 de junho de 2013, resolve: 

I – Designar o Procurador da República FAUSTO KOZO MATSUMOTO KOSAKA, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Campinas e, nas suas férias e demais impedimentos, o Procurador que o substituir, para oficiar nos autos n° 0004251-
06.2013.403.6105, em trâmite perante a 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas-SP; 

II - Determinar sejam remetidos os presentes autos à Procuradoria da República no Município de Campinas, para registro e 
encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja remetida cópia da presente Portaria à Procuradora da República 
anteriormente responsável pelo feito.   

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

PORTARIA Nº 12, DE 11 DE JUNHO 2013 
 

PRM-MII-SP-00002299/2013. Autos nº 1.34.007.000384/2012-17 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

CONSIDERANDO que o art. 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 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 art. 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 Preparatório n.º 1.34.007.000384/2012-17 tem por objeto apurar possível aquisição de 
óleo diesel pela Prefeitura de Pompeia, com recursos da União, sem licitação; 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à promoção de arquivamento; 

RESOLVE, com base no art. 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 arts. 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto apurar possível aquisição de óleo diesel pela Prefeitura de Pompeia, com 
recursos da União, sem licitação;  

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema ÚNICO nos autos registrado sob o n.º 

1.34.007.000384/2012-17, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação, pelo sistema Único, à 5ª Câmara de de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos 

arts. 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; e 
c) a designação dos servidores André Luís T. S. de Castro, Josiane Aparecida Rodrigues, Técnicos Administrativos e Maurício 

M. Narazaki, Analista Administrativo, como Secretários, para fins de auxiliar na instrução do presente ICP. 
Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4.º, inciso VI e art. 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução n.º 23, de 17 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
 

PORTARIA Nº 14, DE 18 DE JULHO 2013 
 

PRM-MII-SP-00002921/2013. Autos nº 1.34.007.000012/2013-63 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

CONSIDERANDO que o art. 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 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”; 
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CONSIDERANDO que o art. 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 Preparatório n.º 1.34.007.000012/2013-63 tem por objeto apurar possível ato de 
improbidade administrativa em transferências de recursos da área da saúde para outras finalidades na Prefeitura Municipal de Marília; 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à promoção de arquivamento; 

RESOLVE, com base no art. 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 arts. 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto  apurar possível ato de improbidade administrativa em transferências de 
recursos da área da saúde para outras finalidades na Prefeitura Municipal de Marília;  

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema ÚNICO nos autos registrado sob o n.º 

1.34.007.000012/2013-63, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação, pelo sistema Único, à 5ª Câmara de de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos 

arts. 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; e 
c) a designação dos servidores André Luís T. S. de Castro, Josiane Aparecida Rodrigues, Técnicos Administrativos e Maurício 

M. Narazaki, Analista Administrativo, como Secretários, para fins de auxiliar na instrução do presente ICP. 
Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4.º, inciso VI e art. 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução n.º 23, de 17 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
 

PORTARIA Nº 14, DE 19 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 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 as informações reunidas nas peças informativas; 
Instaurar 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): 
OMISSÃO NA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO USINA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A QUE SE 

REFERE O ART. 36 DA LEI Nº 4.870/65, RAIZEN TARUMÃ LTDA., UNIDADES TARUMÃ E MARACAÍ, EM RELAÇÃO À SAFRA DE 
2010/2011. 

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Assis, nos termos do 
que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina que seja comunicada a Egrégia Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 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. 

No mais, aguarda a juntada aos autos da resposta ao ofício expedido à Procuradoria Regional da República da 3ª Região. 
 

LEONARDO AUGUSTO GUELFI 
 

PORTARIA Nº 15, DE 18 DE JULHO 2013 
 

PRM-MII-SP-00002924/2013. Autos nº 1.34.010.001084/2012-98 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

CONSIDERANDO que o art. 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 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 art. 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 Preparatório n.º 1.34.010.001084/2012-98 tem por objeto apurar possível irregularidade 
na realização de cadastro no Sistema Informatizado do FIES para matrícula na Faculdade de Medicina da Universidade de Marília; 
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CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que estejam presentes 
elementos suficientes à promoção de arquivamento; 

RESOLVE, com base no art. 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 arts. 4.º e 12, da Resolução n.º 23, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto  apurar possível irregularidade na realização de cadastro no Sistema 
Informatizado do FIES para matrícula na Faculdade de Medicina da Universidade de Marília;  

FICA DETERMINADO, ainda: 
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notadamente no Sistema ÚNICO nos autos registrado sob o n.º 

1.34.010.001084/2012-98, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 
b) a comunicação, pelo sistema Único, à 5ª Câmara de de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos 

arts. 6.º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público; e 
c) a designação dos servidores André Luís T. S. de Castro, Josiane Aparecida Rodrigues, Técnicos Administrativos e Maurício 

M. Narazaki, Analista Administrativo, como Secretários, para fins de auxiliar na instrução do presente ICP. 
Publique-se também na forma do que preceitua o art. 4.º, inciso VI e art. 7.º, § 2.º, incisos I e II, da Resolução n.º 23, de 17 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público. 
Registre-se. 
 

JEFFERSON APARECIDO DIAS 
 

PORTARIA N° 25, DE 22 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, e com base no que consta do Procedimento Preparatório n° 1.34.014.000203/2012-55, determina a conversão do presente feito 
em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar eventuais irregularidades em plano de saúde. 

Para tanto, determino a realização das seguintes diligências: 
a) o registro do procedimento preparatório como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO; 
b) a comunicação da instauração do ICP à 5ª CCR, no prazo de 10 (dez) dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de 

publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06; 
c) o acautelamento dos autos na Subcoordenadoria Jurídica para a juntada da resposta ao ofício expedido a fls. 66. 
 

ANGELO AUGUSTO COSTA 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
 

DESPACHO Nº 139, DE 23 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.35.000.000397/2013-91 
 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º §1º da Resolução 

CSMPF n. º 87/2010 e no art. 2º § 6º da Resolução CNMP n.º 23/2007, prorrogo, por mais 90 dias, o vencimento do prazo para conclusão do 
procedimento, contados a partir do dia 02.07.2013, em razão da necessidade de analisar a documentação encaminhada pela UFS (fls. 09/203). 

Registre-se no Único. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 140, DE 23 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Administrativo nº 1.35.000.000299/2013-54 

 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º §1º da Resolução 

CSMPF n. º 87/2010 e no art. 2º § 6º da Resolução CNMP n.º 23/2007, prorrogo, por mais 90 dias, o vencimento do prazo para conclusão do 
procedimento, contados a partir do dia 18.07.2013, em razão da necessidade de reiterar o ofício ao 1º Ofício da Comarca de Itaporanga D´Ajuda, 

Registre-se no Único. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 

 
PORTARIA Nº 28, DE 23 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Administrativo nº 1.35.000.000011/2013-41. Assunto: apurar 
supostas irregularidades consistentes na malversação de verbas públicas por 
parte do Conselho Regional de Administração em Sergipe-CRA/SE na gestão 
de 2010/2012. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 2º Ofício do 
Patrimônio Público da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII “d”, 
da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93,  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 são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa de interesses difusos e coletivos, 
conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal; 

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, ‘d’, dispõe ser função institucional do Órgão 
Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 
difusos e coletivos; 

Considerando que a Lei nº 8429/1992, em seu artigo 1º, dispõe que são passíveis de punição os atos de improbidade praticados 
por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual; 

Considerando as informações contidas no procedimento administrativo nº 1.35.000.000011/2013-41 instaurado a partir de 
representação anônima; 

Considerando que as informações colacionadas, até o momento, são suficientes à instauração de inquérito civil público, nos 
termos do art. 2º, inciso II e §4º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, e  do art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação 
dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010); 

RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando-se: 
1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com as peças informativas nº 1.35.000.000011/2013-41, pela Secretaria de 

Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil 
Público”, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto apurar supostas irregularidades consistentes na 
malversação de verbas públicas por parte do Conselho Regional de Administração em Sergipe-CRA/SE na gestão de 2010/2012; 

2. Nomeação da servidora Alessandra Cavalcante Vasconcellos, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 
4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 
06/04/2010), para funcionar como Secretária; a qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores em exercício no 2º Ofício do 
Patrimônio Público, sendo desnecessária a colheita de termo de compromisso; 

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais por meio do 
Sistema Único, 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) com cópia à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (Patrimônio Público e Social) para 
ciência; 

4. 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, Resolução nº 23 CNMP). 

Como providência investigatória necessária à continuidade da instrução do feito, determino: 
Expedição de ofício à CGU para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se já existe previsão de data para a realização da 

fiscalização solicitada. 
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 Secretaria 

de Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC) realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito 
civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 
HEITOR ALVES SOARES 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 

 
PORTARIA N° 9, DE 22 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que ao final subscreve, com fundamento 

nas disposições constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio 

público (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para a defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério 
Público da União (art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

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

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo 1.36.000.001299/2012-53 em  Inquérito Civil Público para  apurar a 
prestação de contas do Convênio n. 113/2007 (SIAFI 610857), firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo do Estado do 
Tocantins, para a construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias/TO. 

Para isso, DETERMINA-SE: 
I – Seja esta Portaria autuada no início do procedimento, publicada e comunicada a instauração à douta 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 



DMPF-e Nº 98/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 23 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 24 de julho de 2013 49 

 

 
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 

 

II – Seja fixado o prazo de 1 (um) ano para conclusão do ICP, prorrogável se necessário, conforme disposição do art. 15, da 
Resolução CSMPF n. 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n. 106, de 06/04/2010; 

Cumpra-se. 
 

DANIELLA MENDES DAUD 
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