
DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ELETRÔNICO 

CADERNO EXTRAJUDICIAL 

 

 
DMPF-e  Nº 93/2013 

Divulgação: terça-feira, 16 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 17 de julho de 2013 

 

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

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 

Procurador-Geral da República 
 

SANDRA VERÔNICA CUREAU 
Vice-Procuradora-Geral da República 

 
LAURO PINTO CARDOSO NETO 

Secretário-Geral 
 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ELETRÔNICO 

 
SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 

CEP: 70050-900 - Brasília/DF 
Telefone: (61) 3105-5100  

http://www.pgr.mpf.mp.br/  
 

 
SUMÁRIO 

 
Página 

Procuradoria da República no Estado de Alagoas.............................. 1 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas.......................... 5 
Procuradoria da República no Estado da Bahia ................................. 5 
Procuradoria da República no Estado do Ceará ................................. 9 
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.................... 9 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.................... 10 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul......... 10 
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ................... 20 
Procuradoria da República no Estado do Pará ................................. 30 
Procuradoria da República no Estado do Paraíba............................. 31 
Procuradoria da República no Estado do Paraná.............................. 32 
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco..................... 35 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.................. 35 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul ........... 42 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia ......................... 44 
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.................. 45 
Procuradoria da República no Estado de São Paulo......................... 47 
Expediente ....................................................................................... 49 
 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 

 
PORTARIA Nº 19, DE 28 DE JUNHO DE 2013 

 
Procedimento Administrativo nº 1.11.000.000074/2013-30 

 
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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de representação anônima, noticiando 
irregularidades na Residência Multiprofissional do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes/UFAL. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de apurar 

supostas irregularidades na Residência Multiprofissional do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes/UFAL, 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
 

PORTARIA Nº 25, DE 28 DE JUNHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.11.000.000036/2013-87. CONVERSÃO 
EM INQUÉRITO CIVIL 
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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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de representação do Conselho de 
Alimentação Escolar, encaminhando a relação de escolas da rede municipal de Maceió com pendências na prestação de contas dos recursos do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, Dinheiro Direto na Escola e Educação de Jovens e Adultos, nos exercícios de 2007 a 2010. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presentes procedimento administrativo, a fim de apurar 

possível malversação dos recursos federais repassados às escolas da rede municipal de Maceió, por meio dos Programas Nacional de Alimentação 
Escolar, Dinheiro Direto na Escola e Educação de Jovens e Adultos, nos exercícios de 2007 a 2010., 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
 

PORTARIA Nº 31, DE 28 DE JUNHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.11.000.000073/2013-95 
 
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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de representação, cujo representante 
solicitou sigilo dos seus dados, noticiando a possível malversação de recursos públicos federais repassados à Casa de Maternidade Nossa Senhora de 
Fátima, localizada em Maceió/AL, bairro poço, Av. Humberto Mendes. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de 

investigar suposta malversação dos recursos públicos federais pelo gestores da Casa de Maternidade Nossa Senhora de Fátima, 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
 

PORTARIA Nº 34, DE 28 DE JUNHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.11.000.000442/2013-40 
 
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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de representação do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação de Alagoas (SINTEAL) relatando possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB –, no exercício de 2012, no Município de Novo Lino, conduta 
atribuída ao Prefeito da referida municipalidade, José Everaldo Alves Barbosa. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
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RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de 
investigar irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB –, no exercício de 2012, no Município de Novo Lino, 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 
4. Reitere-se o ofício de fl. 56. 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
 

PORTARIA Nº 38, DE 28 DE JUNHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.11.000.000378/2013-05. 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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir do envio do relatório de auditoria do 
DENASUS  nº 12.365/2012, o qual noticia possíveis irregularidades, no montante de R$ 96.793,68, cometidas pela Drogaria Drogatim Drogarias 
Ltda., com recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de 

investigar apurar  irregularidades, no montante de R$ 96.793,68, cometidas pela Drogaria Drogatim Drogarias Ltda., com recursos do Programa 
Farmácia Popular do Brasil, 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 
4. Reitere-se o ofício de fl. 197 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
 

PORTARIA Nº 44, DE 1 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.11.000.001390/2012-48. 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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de representação da pessoa jurídica 
Instituto da Visão LTDA., noticiando a ausência de pagamentos dos procedimentos cirúrgicos oftalmológicos realizados em parceria com o banco 
dos olhos da Universidade Federal de Alagoas, com o financiamento garantido pelo Governo Federal, por meio do Fundo de Ações Estratégicas e de 
Compensação do Ministério da Saúde. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de 
investigar suposta malversação de recursos públicos federais oriundos do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação do Ministério da Saúde, 
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; 
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3. Comunique-se a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 
6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 

 
RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

 
PORTARIA Nº 46, DE 1 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Administrativo nº 1.11.000.001435/2012-84. 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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de representação do Sr. Paulo César 
da Silva, professor da Escola Municipal Esther Soares Torres de São Miguel dos Campos/AL, relatando o abando da estrutura física da referida 
escola. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 
RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de 

investigar suposta malversação de recursos públicos federais oriundos do Fundo Nacional de Educação Básica – FUNDEB no Município de São 
Miguel dos Campos/AL, 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 

6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 
 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
 

PORTARIA Nº 49, DE 9 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.11.000.001395/2012-71. 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 do procedimento administrativo em epígrafe, instaurado a partir de expediente do juízo da 5ª vara 
Federal da Seção Judiciária em Alagoas, encaminhando o Processo de Execução Fiscal entre a Fazenda Pública Nacional e o Centro Educacional 
Jorge Assunção, para a adoção das devidas providências, em virtude da suposta ocorrência de atos de improbidade administrativa, envolvendo o 
corresponsável pela mencionada empresa, o Sr. Dau Tenório de Oliveira, assim como a Prefeitura Municipal de Maceió/AL. 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para a devida apuração dos fatos; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, mediante conversão do presente procedimento administrativo, a fim de 
investigar possível ocorrência de atos de improbidade administrativa consistente em suposta simulação para fraudar os cofres públicos da União, e de 
crime de fraude à execução, iniciada em 2003, envolvendo o Sr. Dau Tenório de Oliveira e a Prefeitura Municipal de Maceió/AL, 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 a instauração do IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 
6º, da Resolução nº 87/2006, do CSMPF, por meio do sistema Único. 

 
 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
 

PORTARIA Nº 35, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições 

institucionais, conferidas pelo rol de atribuições elencadas nos art. 127 e 129 Constituição Federal de 1988,  e art. 6º e art. 7º da Lei Complementar 
75/1993; 

CONSIDERANDO o procedimento administrativo n° 1.13.001.0000046/2011-76, instaurado em outubro de 2012, cujo objeto é 
apurar a utilização, em tese, de soldados do exército não devidamente habilitados para prestarem serviços específicos de profissionais da área da 
saúde no hospital de guarnição de Tabatinga-Am;  

CONSIDERANDO que a Lei n. 8.080/90 (art. 2º, caput) dispõe que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício; e que o direito à saúde cuida-se de direito individual indisponível; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal (art. 127, caput) e a Lei Complementar n. 75/93 (art.6º, VII, “b”) outorga ao 
Ministério Público o mister de promover a defesa, dentre outros pontos, dos direitos indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, à luz do artigo 6º, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/93, cabe ao Ministério Público 
Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Administrativo em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com fundamento no art. 4º, § 
4º, da Resolução n. 87, de 03 de agosto de 2.006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, incluído pela Resolução n. 106, de 
06 de abril de 2.010, do mesmo órgão, mantendo o mesmo objeto.  Nesse passo, DETERMINO,com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 
87/06 do CSMPF: 

1) a expedição de ofício ao Hospital de Guarnição de Tabatinga solicitando que informe:  1) quem são os profissionais que 
trabalham na área de saúde do hospital e respectivo número de inscrição no conselho profissional competente; 2) nome completo e identificação do 
soldado Ferreira que estava de serviço no dia 04 de dezembro de 2012 às 14h10. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente inquérito civil, por meio eletrônico, 
inclusive com encaminhamento do presente despacho em arquivo digital, e providencias para edição e publicação desta portaria.  

 
CAMILA BORTOLOTTI 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 

 
DESPACHO N.º 60, DE 8 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.002153/2012-92. 

           
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
DESPACHO N.º 61, DE 8 DE JULHO DE 2013 

Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000602/2013-49. 
           
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

José Alfredo de Paula Silva 
 Procurador da República 

 
 

DESPACHO N.º 62, DE 8 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000603/2013-93. 
           
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
 

DESPACHO N.º 63, DE 8 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000712/2013-19. 
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Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 
art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 

 Procurador da República 
 

DESPACHO N.º 64, DE 8 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000707/2013-06. 
           
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
DESPACHO N.º 65, DE 8 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000710/2013-11. 

 
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
DESPACHO N.º 66, DE 8 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000726/2013-24. 

           
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
DESPACHO N.º 67, DE 8 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000715/2013-44. 

 
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
DESPACHO N.º 68, DE 8 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.14.000.000717/2013-33. 

 
Considerando a necessidade de novas diligências, prorrogo a tramitação da investigação por mais 90 (noventa) dias, com base no 

art. 12 da Resolução n.º 13 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA 
 Procurador da República 

 
DESPACHO Nº 248, DE 4 DE JULHO DE 2013 

 
Procedimento Administrativo n.º 1.14.000.001525/2013-44 

 
Trata-se de representação apresentada pelo Sr. Antônio de Oliveira Souza Junior, noticiando que o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia- IFBA concede férias por um período de 45 dias aos docentes, da Instituição, quando estes que estão no exercício de 
outras atividades, em violação às disposições legislativas. 

Em que pese sejam relevantes as alegações formuladas, forçoso é reconhecer que as informações prestadas até aqui ainda são 
insuficientes para ensejar a instauração de inquérito civil público e nortear qualquer linha de investigação. 
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Em face de todo o exposto, para melhor análise da questão ora apresentada,  torna-se imperiosa a instauração de Procedimento 
Administrativo, nos termos da Resolução nº 87/2010, do CSMPF, com a consequente expedição de ofício ao representante a fim de tomar ciência da 
instauração do presente procedimento administrativo, bem como ao   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, 
solicitando que se manifeste acerca dos fatos alegados na representação, cuja cópia segue anexa1. 

 
LEANDRO BASTOS NUNES 

Procurador da República 
 

PORTARIA Nº 21, DE 8 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da  Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando a necessidade de novas diligências para apuração dos fatos noticiados; 
RESOLVE o signatário, CONVERTER o Procedimento Administrativo anexo em   INQUÉRITO CIVIL, a fim de continuar a 

apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e o Procedimento Administrativo que a acompanha como Inquérito Civil. Registre-se que o objeto 

do IC consiste em  apurar  construção de píer e teleférico sem licença ambiental – Mansão Leonor Calmon, Vitória, Salvador/BA. 
Determino a realização das seguintes diligências: a) Reitere-se o ofício constante à  fl. 54 dos autos; b) Expeça-se ofício ao 

IBAMA, com cópia das fls. 50/51, solicitando que informe se a construção do píer e teleférico na área do Edifício Mansão Leonor Calmon acarretou 
eventual dano ambiental, informando ainda acerca da Licença de Operação protocolada no referido órgão pelo Condomínio. 

Após os registros de praxe, 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 nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
(Desnecessário a comunicação – Ofício Circular nº 5003/2012-4ª CCR) 

 
BARTIRA DE ARAÚJO GÓES 

 
PORTARIA Nº 31, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

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

proteção do patrimônio público e social;  

CONSIDERANDO a informação obtida da 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis-BA, de que há algumas 
fazendas localizadas à beira da BR 101, nas proximidades do Município de Itamaraju-BA, que praticam a secagem dos grãos de café a partir das 
folhas da própria planta, o que causa o levantamento de considerável volume de fumaça no entorno da rodovia e prejudica a visibilidade da pista, 
comprometendo a segurança e trafegabilidade no local. 

CONSIDERANDO que as diligências intentadas pela Polícia Rodoviária Federal no sentido de evitar a referida prática pelos 
fazendeiros não logrou êxito; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover a segurança da rodovia e evitar acidentes; 

CONSIDERANDO a possibilidade de existência de dano ambiental decorrente do procedimento de secagem do café; 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos; 

DETERMINO a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, que deverá conter o seguinte resumo: 

“Município de Itamaraju. Ofício da Polícia Rodoviária Federal, relatando que algumas fazendas situadas às margens da BR 101 
utilizam palha de café para secagem dos grãos, procedimento que acarreta a formação de níveis elevados de fumaça no entorno da rodovia e 
compromete sua visibilidade e trafegabilidade.”  

Em seguida, determino a adoção das seguintes providências: 

a) registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem como Inquérito Civil Público, afeto à Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão; 

b) comunicar a instauração do presente ICP à PFDC, nos termos do art. 7º da Resolução 77/2004-CSMP e art. 5º da Resolução 
13/2006 - CNMP; 

c) remeter cópia desta Portaria para publicação (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

d) Oficie-se ao Inema – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia – solicitando que o órgão informe, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis se existe restrição ambiental à prática de secagem de grãos de café a partir de folhas secas da própria planta ou por 
meio de qualquer outra técnica de combustão que produza níveis elevados de fumaça, bem como limites de emissão da fumaça proveniente dessa 
prática; 

e) Oficie-se à 9ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Eunápolis-BA, solicitando a realização de diligências no sentido de 
obter a qualificação completa dos respectivos proprietários das fazendas aludidas no ofício de representação, no prazo de 30 dias. 
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O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na 
redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 
CRISTINA NASCIMENTO DE MELO 

 
PORTARIA Nº 50, DE 21 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 judicias. 

Na espécie, cuida-se de representação encaminhada a esta Procuradoria da República pelo Sr. Marcelo Dantas Narcizo (índio da 
aldeia Massacará/Etnia Kaimbé),  solicitando que sejam tomadas providências, uma vez que desde novembro de 2011, a SESAI e sua Equipe 
Multidisciplinar não estão prestando assistência a seu filho Everson Moreira Narcizo, o qual é portador da “Síndrome de Better” e necessita de 
medicação constante, bem como acompanhamento. 

Afirma ainda o representante que, por não ter condições financeiras, já necessitou pegar dinheiro emprestado para poder comprar 
os remédios. Ressaltou também que sempre entregou o dinheiro ao funcionário da SESAI, Sr. José Antônio, e que apesar disso, as notas fiscais 
saíram em sua maioria, em nome da FUNASA. 

Isto posto, determina-se ao Cartório o registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, inclusive para 
fins de comunicação e publicação à 6º CCR, lançando-se os seguintes dados no sistema: 

Referência: Expediente nº PRM- PAF-BA-00001733/2012. 
Interessados: Marcelo Dantas Narcizo; Everson Moreira Narcizo e Aldeia Massacará/Etnia Kaimbé. 
Representante:  Marcelo Dantas Narcizo. 
Representado: FUNAI – Coordenação Regional/Paulo Afonso-BA e FUNASA/SESAI. 
Assunto: Aferir se estaria havendo negligência por parte da DSEI BAHIA em relação à aquisição de medicamentos de uso 

contínuo para Everson Moreira Narcizo, bem como averiguar a emissão de notas fiscais em nome da FUNASA, dos medicamentos comprados com o 
dinheiro de Marcelo Dantas Narcizo. 

Após, à Assessoria para as seguintes providências iniciais: 
1.  Oficie-se, encaminhando cópia integral da representação, ao DSEI BAHIA e à FUNAI, requisitando-lhes, no prazo de 20 

(vinte) dias, que se manifestem acerca da representação anexa.  
2. Oficie-se, encaminhando cópia integral da representação, à FUNASA, requisitando-lhe que se manifeste, no prazo de 30 dias, 

sobre a suposta emissão de notas fiscais em nome da FUNASA,  relativas a medicamentos comprados com o dinheiro de Marcelo Dantas Narcizo, 
dinheiro esse supostamente transferido a um servidor de nome José Antônio.    

3. Oficie-se aos representantes, para lhes dar ciência da presente Portaria. 
Com as respostas, ou esgotado prazo razoável sem elas, façam-me conclusos. 
 

MACELO JATOBÁ LOBO 
 

PORTARIA Nº 51, DE 9 DE JULHO DE 2013 
 

Determina a instauração de Procedimento Administrativo 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 Procedimento Administrativo visando coletar elementos que viabilizem a 
instauração posterior de ICP por este Parquet.  

Na espécie, cuida-se do Ofício de nº 665/2012/SR-BA, encaminhado a esta Procuradoria pelo Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes - DNIT, Superintendência Regional do Estado da Bahia, dando notícia de que existe diversas àreas às margens da Rodovia 
BR 116/BA, no Município de Tucano, onde estão sendo depositados indevidamente lixo sobre faixa de domínio do DNIT, especificamente no 
Povoado Baixa do Boi, de origem doméstica, conforme planilha detalhada anexa.  

Informa ainda que, o local torna-se área potencial para acidentes, uma vez que em decorrência do lixo vários animais são 
atraídos, além da fumaça com a queimada de resíduos, o que oferece perigo aos usuários da rodovia e ao Meio Ambiente. 

O DNIT afirma que, por meio de sua Unidade Local de feira de Santana/BA, deu ordens de Embargo à Prefeitura, bem como lhe 
informou sobre a descarga indevida de resíduos sólidos na faixa de domínio da BR/116/BA. Informa também que já manteve contato com a Polícia 
Rodoviária Federal, no intuito de impedir o depósito de lixo e entulho sobre a faixa de domínio. 

Não obstante, o Superintendente do órgão pede uma reunião conjunta com esta Procuradoria, a Polícia Rodoviária Federal, a 
Prefeitura e Unidade Local do DNIT de Feira de Santana, para desmobilizar os “lixões”, o que será apreciado a posteriori, uma vez ouvida a 
Municipalidade. 

Diante do exposto, determino ao Cartório o registro e autuação da presente portaria e do expediente que a acompanha, lançando-
se os seguintes dados no sistema: 

Referência: Expediente nº PRM- PAF-BA-00001851/2012. 
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Interessado: DNIT, MPF, Sociedade. 
Representante: DNIT. 
Representado: Prefeitura Municipal de Tucano-BA. 
Assunto: Apurar a descarga e depósito indevido de resíduos sólidos na BR 116/BA, no Município de Tucano/Ba, Povoado 

Riacho do Boi, faixa de domínio do DNIT. 
Após, à Assessoria para as seguintes providências iniciais: 
1 - Oficie-se à Prefeitura de Tucano/BA, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que informe; 
a) se tem conhecimento das informaçoes contidas na representação; 
b) se já tomou alguma providência diante dos fatos apresentados, e se não, qual o motivo bastante para tal; 
2 – Comunique-se o representante a respeito do ofício encaminhado à Prefeitura de Tucano/BA. 
Com as respostas, ou esgotado prazo razoável sem elas, façam-me conclusos. 
 

MARCELO JATOBÁ LOBO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
 

PORTARIA Nº 140, DE 9 DE JULHO DE 2013 
 

1.15.002.000344/2012-62 
 
A Dr. Celso Costa Lima Verde Leal, Procurador da República atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na resolução n.º 77 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 14 de setembro de 2004, 
RESOLVE 
Instaurar, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e art. 5º e da Resolução nº 77/2004 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, Procedimento Administrativo, a fim de apurar os fatos abaixo.  
Trata-se de peças de informação instauradas a partir de representação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, 

acerca de irregularidades ocorridas na Fundação memorial Padre Cícero, em juazeiro do Norte/CE. Em tal notícia, são relatados fatos que, 
comprovados pela devida instrução e investigação, podem caracterizar desde atos de improbidade, na esfera cível, até o crime de apropriação 
indébita previdenciária (art. 168-A, Código Penal). 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
I.  Comunique-se por meio eletrônico à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, em observância ao art. 7º da resolução nº 77/2004 

do CSMPF, 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 
(aplicação analógica); 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
III – Aguarde-se resposta dos ofícios. 
 

CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 
 

PORTARIA Nº 152, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 

1.15.002.000200/2012-14 
 
O Dr. Celso Costa Lima Verde Leal, Procurador da República atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu, no uso de suas 

atribuições institucionais e legais, com fulcro na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 06 de abril de 2010, 
RESOLVE 
converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e art. 5º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, com o fim de apurar os fatos abaixo descritos.  
Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado de ofício por esta Procuradoria da República, com a finalidade de 

acompanhar o processo de tombamento e registro de bem imaterial das celebrações de cunho religioso, consistentes na festa de Santo Antônio 
(Barbalha) e as Romarias (Juazeiro do Norte), bem como a Estátua Padre Cícero (Juazeiro do Norte).  

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 
I comunique-se por meio eletrônico à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2010 do 

CSMPF, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade. 
II efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento; 
III cumpra-se o despacho retro. 
 

CELSO COSTA LIMA VERDE LEAL 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

PORTARIA Nº 46, DE 11 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República infra-assinada, com base nas suas 

atribuições constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, 
II, III e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993: 
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Considerando que o art. 129, II da Constituição Federal autoriza o Ministério Público a promover o inquérito civil e a ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

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

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

Considerando que tramita nesta Procuradoria da República o Procedimento Administrativo nº 1.17.003.000082/2013-32, 
instaurado com o fito de buscar junto ao IBAMA alternativas técnicas para solucionar o problema ambiental envolvendo a “mata da Família De 
Angeli” , na localidade de Córrego do Jacaré, Jaguaré/ES; 

Considerando que, na seara criminal, já foram tomadas as providências cabíveis para a responsabilização dos responsáveis pela 
degradação ambiental da área em comento;   

Resolvo converter o Procedimento Administrativo nº 1.17.003.000082/2013-32 em Inquérito Civil Público para orientar a 
atuação do MPF, com vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais: 

a) Autue-se, fazendo constar a seguinte ementa: Analisar possíveis medidas extrajudiciais, em trabalho conjunto com os demais 
órgãos competentes, com o fito de solucionar o problema da degradação ambiental da “mata da Família De Angeli” (Mata Atlântica), no entorno da 
Rebio de Sooretama, na localidade de Córrego do Jacaré, Município de Jaguaré/ES, especialmente no que tange à necessidade de serem tomadas 
medidas imediatas para a desocupação da região; 

b) Cientifique-se a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão; 
c) Designo o servidor ERALDO BARONI JUNIOR, matrícula 22603-3, para atuar como secretário do presente ICP, 

independente de compromisso, bem como o servidor que eventualmente venha substituí-lo em seus afastamento legais; 
d) Mantenha-se/cadastre-se os seguintes interessados: Rebio de Sooretama; INCRA; Município de Jaguaré/ES; famílias 

ocupantes da área da “mata da Família De Angeli”; 
e) Publique-se; 
f) Determino ao Cartório que junte cópia da presente portaria devidamente publicada no Diário Oficial e comunique, por meio de 

certidão, o vencimento do prazo de permanência deste ICP para que possa ser avaliada a necessidade de prorrogação.; 
g) Como providência inicial, determino o agendamento de reunião com os representantes da Rebio de Sooretama, do INCRA e da 

Secretaria de Assistência Social do Município de Jaguaré/ES. 
 

 WALQUÍRIA IMAMURA PÍCOLI 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBTITUTA 

 
PORTARIA Nº 108, DE 15 DE JULHO DE 2013 

 
A PROCURADORA-CHEFE EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE 

MATO GROSSO, no exercício das atribuições previstas no inciso II do  Artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, por força do 
que dispõe a Portaria PGR n. 458, de 02 de julho de 1998, resolve designar a Procuradora da República Ludmila Bortoleto Monteiro para dar 
cumprimento a decisão da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão exarada nas Peças de Informação nº 1.20.000.001223/2012-98. 

 
DENISE NUNES ROCHA MÜLLER SLHESSARENKO 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 101, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 

Designa Procurador da República para atuar nos autos nº 0003255-
94.2011.403.6002. 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no 

exercício das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria PGR nº 591, de 20 de novembro de 2008,  e pela  Portaria nº  70, de 21 de 
fevereiro de 2011, e tendo em vista o exposto no Ofício nº 139/2013/GABPRM3-PGSG-DRS/MPF, de  11 de julho de 2013,  resolve: 

Designar o Procurador da República MARCOS NASSAR, lotado na Procuradoria da República no Município de Ponta Porã, 
para atuar nos autos de Ação Ordinária nº 0003255-94.2011.4.03.6002, em curso perante a 1ª Vara Federal da 2ª Subseção Judiciária de Mato Grosso 
do Sul, no Município de Dourados/MS. 

 
PEDRO PAULO GRUBITS GONÇALVES DE OLIVEIRA 

 
 

DESPACHO DE 28 DE MAIO DE 2013 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000089/2008-84. Objeto: 
Desapropriação em áreas em faixa de fronteira – Apurar possíveis 
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irregularidades na ratificação de títulos em áreas de fronteira do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

 
Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 

registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, 
instaurar inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição 
para atuar na questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza 
o membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes 
a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção 
do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,  para que sejam realizadas as diligências faltantes 
e pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

DESPACHO DE 28 DE MAIO DE 2013 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000167/2012-27. Objeto: Apurar 
possíveis irregularidades na contratação da entidade denominada "Associação 
Amigo do Índio" para a execução de ações e serviços de atenção básica á 
saúde dos povos indígenas fixados sob a circunscrição do Polo Base e da Casa 
de Apoio à Saúde Indígena - CASAI, da FUNASA, em Dourados-MS.  

 
Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 

registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, 
instaurar inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição 
para atuar na questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza 
o membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes 
a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção 
do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,  para que sejam realizadas as diligências faltantes 
e pertinentes. 

 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 

DESPACHO DE 28 DE MAIO DE 2013 
 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO: 1.21.001.000195/2012-44. Objeto: 
Investigar possível ocupação irregular de terras públicas no Estado de Mato 
Grosso do Sul.  

 
Considerando que o artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 dispõe que as peças informativas deverão ser protocoladas, 

registradas e autuadas no setor competente da unidade, e distribuídas ao membro do Ministério Público que poderá promover a ação cabível, 
instaurar inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de conduta, expedir recomendação legal, remeter para à autoridade com atribuição 
para atuar na questão ou promover o respectivo arquivamento; 

Considerando que diante da insuficiência de elementos que permitam a imediata adoção de quaisquer das medidas judiciais e 
extrajudiciais acima citadas, o §1.º do artigo 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/2006, com redação dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010 autoriza 
o membro do Ministério Público oficiante a realizar diligências, prorrogáveis mediante decisão fundamentada; e, 

Considerando que o Inquérito Civil Público autuado sob o n.º em epígrafe ainda não se encontra instruído com dados suficientes 
a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais sobreditas, sendo necessárias novas diligências para a formação da convicção 
do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão (ajuizamento de ação civil pública, promoção de arquivamento, etc); 

PRORROGO em 01 (um) ano o prazo para conclusão deste Inquérito Civil, à luz das vigentes Resoluções do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal – CSMPF, e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,  para que sejam realizadas as diligências faltantes 
e pertinentes. 

MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 
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PORTARIA Nº 24, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2013 
 

Classificação Temática: 6ª CCR – Índios e Minorias. Assunto: Acompanhar a 
atuação da FUNAI no caso da Sra. MARIA ODETE ROCHA LOPES,  que 
pleiteia o seu reconhecimento como índia Guarani. 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 

129, III e V, da CF/88), legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros) e 
regulamentares (art. 8º da Portaria n.º 214/07, da PR/MS), e, ainda: 

Considerando as evidências colacionadas nos autos do procedimento administrativo nº 1.18.000.001025/2010-11, autuado 
inicialmente na Procuradoria da República em Goiás (posteriormente remetido a esta Procuradoria da República), em virtude de representação 
formulada pela Sra. Maria Odete Rocha Lopes, por meio da qual esta, alegando ter nascido em uma aldeia localizada no Município de Miranda/MS, 
tendo por pais biológicos indígenas oriundos da etnia Guarani), pleiteia o seu reconhecimento como índia Guarani (fls. 02/06);  

Considerando que a FUNAI, instada a se manifestar sobre o caso, informou que, para a emissão/registro de documento de 
identidade indígena, é necessário que o requerente, além do autorreconhecimento, apresente também um reconhecimento da sua comunidade de 
origem, atestando ter ela origem na aldeia, bem como um documento de um parente próximo registrado como indígena; 

Considerando, por conseguinte, que é necessária a manutenção do presente feito em curso, para o devido deslinde da questão; 
Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas” (art. 129, inciso V, da CF/88), e do Ministério Público Federal, quando a causa for de competência de juiz federal, “promover 
o inquérito civil público 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, c, da LC n.º 75/93); 

Considerando, finalmente, que ainda não há elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de 
compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de 
informações ou documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, II e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil, destinado a acompanhar a atuação da FUNAI no caso da Sra. MARIA ODETE ROCHA LOPES,  que pleiteia o seu reconhecimento como 
índia Guarani. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda aos registros pertinentes, bem como à fixação da presente portaria no local de 
costume, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, certificando-se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhar ao corpo técnico deste gabinete para a adoção das seguintes providências iniciais: 
a) Tendo em vista que a Portaria Nº 003/PRES/FUNAI, de 14 de janeiro de 2002 (que regulamenta o Registro Administrativo de 

Nascimento e Óbito de Índios), estabelece em seu art. 18, que “caberá à Diretoria de Assistência – DAS designar 1(um) Antropólogo para emitir 
eventuais laudos, nos casos de dúvida sobre a condição de indígena do indivíduo”, determino que seja oficiado à referida diretoria, requisitando que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, informe se já foi instada a designar um antropólogo para atuar no caso da indígena em questão, mencionando, em caso 
positivo, quais as medidas que já foram adotadas, ou, indicando, em caso negativo, quais as providências que serão tomadas em face do que 
determina o dispositivo normativo acima citado, tendentes a solucionar a problemática vivenciada pela Sra. Maria Odete Rocha Lopes.    

Por fim, designo o servidor Marcel Nakazato Okumoto, Técnico Administrativo, para secretariar o presente inquérito civil, 
enquanto estiver lotado neste gabinete. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

 
PORTARIA Nº 43, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

 
Classificação Temática: 6ª CCR – Índios e Minorias. Assunto: Apurar 
eventuais irregularidades na distribuição, entre os indígenas da Aldeia Tereré, 
de casas provenientes do programa habitacional implementado pela Agência 
de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul - AGEHAB. 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 

129, III e V, da CF/88), legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros) e 
regulamentares (art. 8º da Portaria n.º 214/07, da PR/MS), e, ainda: 

Considerando as evidências colacionadas nos autos do procedimento administrativo nº 1.21.000.001451/2011-40, autuado nesta 
Procuradoria da República a partir de representação (f. 04) formulada por indígenas da Aldeia Tereré (localizada no Município de Sidrolândia/MS), 
por meio da qual se relata que alguns índios da nominada aldeia que tinham sido contemplados pelo programa habitacional implementado pela 
AGEHAB (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), devido a fraudes na distribuição das unidades habitacionais e a 
ingerências políticas por parte do coordenador local da FUNAI, não receberam as suas casas. 

Considerando que, conforme narrado pelos indígenas que subscreveram a referida representação, os mesmos, inobstante terem 
sido beneficiados com o projeto de habitação implementado pela mencionada agência estadual, ainda não haviam à época recebido suas casas, fatos 
que trazem consigo indícios de violação aos direitos dos índios da Aldeia Tereré; 

Considerando que o 6º, caput,  da CF/88 consagrou o direito à moradia como um direito social nos seguintes termos “são direitos 
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição1”.   

Considerando, nesse sentido, que os direitos sociais são direitos fundamentais, motivo pelo qual são autoaplicáveis, ou seja, 
fazem parte daqueles direitos necessários para a garantia de uma vida digna, em que se busque o bem-estar social, fatores que apenas reforçam a 
necessidade e importância dos mesmos serem concretizados2.   
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Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas” (art. 129, inciso V, da CF/88), e do Ministério Público Federal, quando a causa for de competência de juiz federal, “promover 
o inquérito civil público 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, c, da LC n.º 75/93); 

Considerando, por fim, a necessidade de se angariar maiores elementos de convicção antes da adoção das medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais eventualmente cabíveis no caso em apreço; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, II e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil, destinado a apurar eventuais irregularidades na distribuição, entre os indígenas da Aldeia Tereré, de casas provenientes do programa 
habitacional implementado pela Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul - AGEHAB. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda aos registros pertinentes, bem como à fixação da presente portaria no local de 
costume, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, certificando-se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhar ao corpo técnico deste gabinete para o envio de cópia da presente portaria à 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, para ciência e publicação na Imprensa Oficial e para que seja feita análise mais aprofundada das informações obtidas em sede do presente 
procedimento administrativo, assim como, da documentação que o instrui, e, com isso, verificar o melhor encaminhamento a ser dado à questão nele 
versada. 

Designo o servidor Marcel Nakazato Okumoto, Técnico Administrativo, para secretariar o presente inquérito civil, enquanto 
estiver lotado neste gabinete. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

 
PORTARIA Nº 45, DE 4 DE JUNHO DE 2013 

 
Classe: Extrajudicial – Inquérito Civil. Assunto: 4ª CCR – Poluição. Objeto: 
Apurar a possível emissão de poluentes em nível acima do permitido por 
caminhões da marca Mercedes-Benz, modelo Actros 2546LS/33 6x2, 
ano/modelo 2010/2011, em circulação, no Estado de Mato Grosso do Sul 

 
O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 

(art. 129, inciso III), legais (art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/1985 e art. 6º, inciso VII, alínea b, da LC 75/1993, dentre outros), bem como, 
regulamentares (art. 8º da Portaria PR-MS n.º 214/2007), e, ainda: 

Considerando as informações constantes da representação autuada sob a etiqueta PR-MS-2417/2013, formulada em nome da 
empresa “Transmarcos Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos Ltda. EPP” (nome de fantasia “TM Transporte Ltda.”), com sede em Campo 
Grande-MS, representada pelos sócios Eloi Kasper e Marcos Mendes, noticiando a possível emissão de poluentes em nível maior do que o permitido 
por caminhões da marca Mercedes-Benz, modelo Actros 2546LS/33 6x2, ano/modelo 2010/2011;  

Considerando que, de acordo com a representação, em dezembro de 2010, foram adquiridos pela empresa, no estabelecimento 
“Campo Grande Diesel”, nesta Capital, nove caminhões das referidas marca e modelo, e que, submetidos à vistoria, em 2012, pelas empresas 
“Revisa Inspeção Veicular Ltda.” e “Vistec – Vistoria Técnica Ltda.”, ambas situadas em Campo Grande-MS e credenciadas pelo INMETRO, bem 
assim, em sede do “Programa Ambiental do Transporte – Despoluir”, lançado pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) em conjunto com o 
“SEST/SENAT”, foram todos considerados reprovados no ensaio de opacidade, em razão de os índices de poluição estarem muito acima do máximo 
permitido pelos órgãos ambientais; 

Considerando, outrossim, que, ainda consoante a representação, um dos referidos resultados se deu mesmo após a realização de 
reparos no caminhão na tentativa de corrigir o problema, bem como, que, remetidos outros dois veículos ao “Instituto Tecnológico de Transporte 
Ltda. (ITTRAN)”, localizado em Paulínia/SP, para inspeção, as reprovações foram confirmadas; 

Considerando, ainda, que dois laudos de inspeção veicular atinentes a um dos veículos, lavrados em conformidade com as 
diretrizes do “Programa CONPET” – vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e executado com o apoio técnico e administrativo da Petrobrás -, 
também apresentaram conclusão pela reprovação; 

Considerando que, conforme Resolução CONAMA n.º 418/2009, os limites máximos de opacidade (fumaça) em aceleração livre 
(m-1), para os veículos automotores do ciclo Diesel, são aqueles certificados e divulgados pelo fabricante (item 03 do Anexo I), bem assim, que, 
segundo consta do manual dos caminhões contendo tais especificações este seria de 0,63K, em altitudes de até 350m, e  de 0,85K, em altitudes acima 
de 350m; 

Considerando que, nos termos da Lei n.º 6.938/1981, referente à Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se por poluição “a 
degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos” (art. 3º, inciso III); 

Considerando o princípio do desenvolvimento sustentável, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as  presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF); 

Considerando que a CF/88 estabelece, em seu art. 129, inciso III, 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”; 

Considerando, por fim, que “o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 
destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, 
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais” (Resolução CSMPF n.º 87/2010, art. 1º); 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, incisos I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil público, contendo, inicialmente, a representação autuada sob a etiqueta PR-MS-2417/2013 e a documentação que a acompanha. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda: 
a) aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO”:  
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Classe: Extrajudicial – Inquérito Civil 
Assunto: 4ª CCR -Poluição 
Objeto: Apurar a possível emissão de poluentes em nível acima do permitido por caminhões da marca Mercedes-Benz, modelo 

Actros 2546LS/33 6x2, ano/modelo 2010/2011, em circulação, no Estado de Mato Grosso do Sul 
b) à fixação da presente portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, 

certificando-se posteriormente nos autos. 
Após, encaminhe-se o procedimento ao corpo técnico deste gabinete para as seguintes providências iniciais: 
a) solicitação de publicação da presente portaria na Imprensa Oficial, via sistema Único; 
b) juntada aos autos do Decreto Municipal n.º 11.683/2011, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Controle de Poluição 

Veicular (PCPV) e do Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso (I/M) no âmbito do Município de Campo Grande-MS; 
c) expedição de ofício à Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos Estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Rondônia (FETRAMAR) e à SEMADUR requisitando que enviem cópia de todos os ensaios de opacidade até então realizados nos 
caminhões da marca Mercedes-Benz, modelo Actros 2546LS/33 6x2, ano/modelo 2010/2011, e que informem, com base neles, se houve algum 
resultado no sentido da “aprovação”; 

d) envio de ofício ao DETRAN/MS requisitando que também encaminhe cópia de todos os ensaios de opacidade até então 
realizados nos caminhões contendo as referidas especificações, e que informe, com base neles, se houve algum resultado no sentido da “aprovação”, 
bem como, se haverá alguma operação relativa à inspeção em caminhões no Estado de Mato Grosso do Sul, e, em caso afirmativo, quando ocorrerá, 
ficando desde já requisitada a realização de inspeção em veículos com essas especificações e o posterior envio dos resultados de todos estes testes; e,  

e) remessa de ofício à 3ª Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal/MS requisitando que informe se haverá 
alguma operação relativa à inspeção em caminhões no Estado de Mato Grosso do Sul, e, em caso afirmativo, quando ocorrerá, ficando desde já 
requisitada a realização de inspeção em veículos com essas especificações e o posterior envio dos resultados de todos os testes respectivos. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

 
PORTARIA Nº 46, DE 1º DE JUNHO DE 2012 

 
CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. Procedimento 
Administrativo nº 1.21.000.001567/2011-89. Classificação Temática: 3ª CCR 
– Ordem Econômica e Consumidor. Assunto: Apurar suposta lesão a direitos 
dos consumidores, em decorrência de problemas de qualidade na construção 
dos imóveis do Conjunto Residencial SITIOCAS III, administrado pela Caixa 
Econômica Federal. 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 

129, III, da CF/88) e legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros), e, 
ainda: 

Considerando os termos de reclamação constantes das fls. 05/85 do procedimento administrativo nº 1.21.000.001567/2011-89, 
por meio do qual o representante relata a dificuldade enfrentada por moradores do Conjunto Residencial SITIOCAS III, noticiando diversos 
problemas de qualidade na construção de suas residências, dentre os quais rachadura nas paredes, funcionamento dos bueiros, ocasionando 
problemas de enxurrada sobre as casas, etc.; 

Considerando que os fatos em apuração podem configurar ofensa a direitos ou interesses difusos, coletivos e/ou individuais 
homogêneos do consumidor, cuja cessação, se não for por meio de composição (Compromisso de Ajustamento de Conduta), dar-se-á através da 
promoção de ação(ões) de competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF); 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal a promoção do inquérito civil e da ação civil pública 
para a proteção de interesses difusos e coletivos, dentre os quais, os do consumidor (art. 129, III, CF), bem como a promoção de ações de 
responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços (art. 6º, inciso XIII, LC nº 75/93); 

Considerando a iminência de término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 
Considerando, por fim, que ainda não há elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de 

compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de 
informações ou documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, § 7º e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, converter o presente 
procedimento administrativo em inquérito civil, destinado a apurar possível ofensa, pela Caixa Econômica Federal – CEF, a direitos dos mutuários 
residentes no Conjunto Residencial SITIOCAS III. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda aos registros pertinentes, bem como à fixação da presente portaria no local de 
costume, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, certificando-se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhem-se os autos ao corpo técnico deste gabinete para a adoção das seguintes providências iniciais: 
a) enviar cópia da presente portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência e publicação na Imprensa Oficial; e 
b) tendo em vista a resposta da CEF, acompanhada de vasta documentação atinente ao planejamento e execução das obras, bem 

como dossiê de reparos realizados nas unidades imobiliárias, incluindo serviços  de reconformação do solo, visando impedir a entrada de água e 
enxurradas nas residências (objeto principal deste procedimento), oficie-se ao síndico do Conjunto Residencial SITIOCAS III, requisitando que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, envie informações quanto a satisfatoriedade dos serviços realizados visando sanar o acúmulo de águas nos bueiros e 
enxurradas sobre as residências e, acaso ainda existente os problemas relacionados ao acúmulo de água e ausência de drenagem, enviar, se possível, 
documentos comprobatórios (como, por exemplo, materiais fotográficos) que evidenciem o vício acima especificado. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 
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PORTARIA Nº 46, DE 5 DE ABRIL DE 2013 
 

Classificação Temática: 6ª CCR – Índios e Minorias. Assunto: Acompanhar a 
questão da cota indígena em concursos públicos do Estado, sobretudo em face 
do que dispõe o art. 1º, § 3º, do Decreto Estadual nº 13.141 (de 31 de março 
de 2011). 

 
O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 

129, III e V, da CF/88), legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros) e 
regulamentares (art. 8º da Portaria n.º 214/07, da PR/MS), e, ainda: 

Considerando a reportagem jornalística em anexo (publicada no jornal eletrônico midiamax news, no dia 03/04/2013), por meio 
da qual se noticia que a indígena Mirna Greff Lili, após se inscrever em um concurso para Oficial da Polícia Militar do Estado (cujo edital previa 20 
vagas, reservando a cota de 3% para indígenas – extrato em anexo), ser aprovada, classificada e passar por uma comissão que atestou sua origem 
indígena, foi informada de que não poderia prosseguir no concurso porque a cota não existia; 

Considerando que o edital em questão, a despeito de prever a cota de 3% para indígenas, preceituou que na aplicação do referido 
percentual dever-se-ia observar o estabelecido no Decreto Estadual n. 13.141 (de 31 de março de 2011), o qual, por sua vez, dispõe, em seu art. 1º, § 
3º, que “na aplicação do percentual em comento “será desprezada a fração, se houver”; 

Considerando que no caso em apreço, prevendo o citado edital apenas 20 vagas, o percentual de 3% da cota indígena totalizaria 
0,6 vagas, o que, a luz do que dispõe o decreto estadual acima referido, redundaria na quantia de 0 (zero) vagas; 

Considerando, por outro lado, que em decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 4002798-
02.2013.8.12.0000 (cujo extrato acompanha a presente), foi reconhecido o direito líquido e certo da nominada indígena em prosseguir no concurso 
em comento, sendo-lhe concedida a segurança ali pleiteada, do que se conclui que restou solucionado, ao menos provisoriamente, o problema da 
indígena em questão; 

Considerando, todavia, que o preceito contido no dispositivo estadual antes citado não se coaduna com o princípio da 
razoabilidade, e tampouco com a normatização federal que, por analogia, rege a matéria, qual seja o Decreto Federal nº 3.298 (de 20 de dezembro de 
1999), que estabelece em seu art. 37, caput, que “fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso público, em 
igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é 
portador”, ressaltando, no parágrafo 2º do mesmo artigo, que “caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente”;    

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas” (art. 129, inciso V, da CF/88), e do Ministério Público Federal, quando a causa for de competência de juiz federal, “promover 
o inquérito civil público 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, c, da LC n.º 75/93); 

Considerando, finalmente, que ainda não há elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de 
compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de 
informações ou documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do signatário acerca do melhor encaminhamento a ser dado à questão; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, II e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil, destinado acompanhar a questão da cota indígena em concursos públicos do Estado, sobretudo em face do que dispõe o art. 1º, § 3º, do Decreto 
Estadual nº 13.141 (de 31 de março de 2011). 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda aos registros pertinentes, bem como à fixação da presente portaria no local de 
costume, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, certificando-se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhar ao corpo técnico deste gabinete para a adoção da seguinte providência inicial: 
a) Oficiar à Secretaria de Estado de Administração, requisitando que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie informações sobre a 

situação da indígena Mirna Greff Lili no concurso para Oficial da Polícia Militar do Estado, bem como informe se há alguma previsão para a 
alteração do decreto do Decreto Estadual nº 13.141/ 2011, no sentido de efetivamente garantir uma cota mínima de vagas para os indígenas nos 
concursos públicos do Estado.  

Por fim, designo o servidor Marcel Nakazato Okumoto, Técnico Administrativo, para secretariar o presente inquérito civil, 
enquanto estiver lotado neste gabinete. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

 
PORTARIA Nº 47, DE 21 DE AGOSTO DE 2012 

 
Classificação Temática: 4ª CCR – Meio Ambiente. Assunto: Apurar a 
possível ocorrência de danos ambientais em área de reserva legal no imóvel 
rural denominado “Fazenda Eldorado-Parte”, em Sidrolândia-MS, onde vem 
sendo desenvolvido o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária 
Eldorado I” 

 
O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 

(art. 129, inciso III), legais (art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/1985 e art. 6º, inciso VII, alínea b, da LC 75/1993, dentre outros), bem como, 
regulamentares (art. 8º da Portaria 214/2007, da PR-MS), e, ainda: 

Considerando as informações constantes do Inquérito Civil n.º 003/2011 – oriundo da 2ª Promotoria de Justiça na Comarca de 
Sidrolândia-MS -, instaurado com o objetivo de “apurar a regularidade ambiental no tocante à área de preservação permanente e reserva legal, bem 
como, eventuais danos ambientais causados pelo corte de madeira nativa das espécies Angico e Guaritá sem licença ou autorização do órgão 
competente, no Assentamento Eldorado I, lote n.º 18, em Sidrolândia/MS”; 
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Considerando que, em janeiro/2011, foi lavrado o Auto de Infração n.º 11056 pelo IMASUL, em desfavor de Ataliba Cândido 
Alves - então possuidor do lote n.º 18 do referido assentamento –, em razão do depósito de três metros cúbicos de madeira nativa (sessenta e nove 
postes), das espécies Angico e Guaritá, sem autorização do órgão competente, e, segundo ele,  extraídos da área de reserva legal existente na 
fazenda; 

Considerando que o autuado não possuía autorização ambiental para a supressão da vegetação, bem como, que outros assentados 
com lotes ao redor da mencionada área de reserva legal também teriam dela extraído madeira ilegalmente, segundo declarações prestadas por ele, em 
abril/2011, na sede da 2ª Promotoria de Justiça de Sidrolândia; 

Considerando que, nos termos do Código Florestal, considera-se área de reserva legal a “localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural … com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a 
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa” (Lei n.º 12.651/2011, art. 3º, inciso II); 

Considerando que “a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, 
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado” (art. 17, caput), bem assim, que, “sem prejuízo das 
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado o processo de recomposição da Reserva Legal em até dois anos contados a 
partir da data da publicação da Lei” (art. 17, §4º); 

Considerando o princípio do desenvolvimento sustentável, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as  presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF); 

Considerando que a CF/88 estabelece, em seu art. 129, III, 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”; 

Considerando, por fim, que “o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 
destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, 
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais” (Resolução CSMPF n.º 87/2010, art. 1º); 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, incisos I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil público. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda: 
a) aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO”:  
ASSUNTO: Apurar a possível ocorrência de danos ambientais em área de reserva legal no imóvel rural denominado “Fazenda 

Eldorado-Parte”, em Sidrolândia-MS, onde vem sendo desenvolvido o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Eldorado I” 
b) à fixação da presente portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, 

certificando-se posteriormente nos autos. 
Após, encaminhem-se os autos ao corpo técnico deste gabinete para as seguintes providências iniciais: 
a) solicitação de publicação da presente portaria na Imprensa Oficial, via sistema Único; 
b) juntada da Resolução SEMAC/MS n.º 16, de 24 de julho de 2008, e da Lei Estadual n.º 4.163, de 02 de janeiro de 2012, que, 

respectivamente, “dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental para Projetos de Assentamento de Reforma Agrária no Estado de Mato 
Grosso do Sul e dá outras providências”, bem como, “disciplina, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a exploração de florestas e demais 
formas de vegetação nativa, a utilização de matéria-prima florestal, a obrigação da reposição florestal e altera dispositivo da Lei n.º 3.480, de 20 de 
dezembro de 2007”;  

c) expedição de ofício ao Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL) requisitando que: 
c.1) informe se foi emitida Licença de Instalação e Operação (LIO) para o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária 

Eldorado I” - em caso afirmativo, encaminhar cópia do ato e informar se vêm sendo cumpridas as condicionantes fixadas (em caso negativo, apontar 
os itens não observados e as medidas tomadas visando a compelir a autarquia e/ou os assentados ao cumprimento das obrigações estabelecidas), ou, 
na hipótese negativa, mencionar se foi formulado pedido nesse sentido pelo INCRA (em caso positivo, mencionar a situação atual do procedimento, 
ou, na hipótese negativa, as providências tomadas em razão disso e as adotadas visando a compelir a autarquia ao cumprimento da obrigação); 

c.2) informe se o órgão executor do projeto em tela já comunicou essa autarquia a respeito da consolidação do assentamento, 
informando os lotes e respectivos proprietários (Resolução SEMAC/MS n.º 16/2008, art. 1º, §4º) – em caso afirmativo, encaminhar cópia dessa 
comunicação; 

c.3) informe o atual andamento do procedimento administrativo n.º 23/104.716/2011, referente ao Auto de Infração n.º 11056, 
lavrado em desfavor de Ataliba Cândido Alves, e as medidas adotadas visando a compeli-lo à recuperação da área de reserva legal desmatada, tendo 
em vista a informação por ele prestada na ocasião da lavratura do auto no sentido de que a madeira depositada teria sido de lá extraída; 

d) envio de ofício ao Superintendente do INCRA/MS (SR/16) requisitando que informe se foi emitida, pelo IMASUL, Licença de 
Instalação e Operação (LIO) para o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Eldorado I” - em caso afirmativo, encaminhar cópia do ato, ou, na 
hipótese negativa, mencionar se foi formulado pedido nesse sentido e a situação atual do procedimento -, assim como, se já foi comunicado àquela 
autarquia estadual a respeito da consolidação do assentamento, informando os lotes e respectivos proprietários (Resolução SEMAC/MS n.º 16/2008, 
art. 1º, §4º) – em caso afirmativo, encaminhar cópia dessa comunicação, ou, na hipótese negativa, a atual fase do projeto de assentamento; 

e) remessa de ofício ao Comandante da Polícia Militar Ambiental/MS – Efetivo 325 requisitando que informe o resultado da 
vistoria solicitada pela 2ª Promotoria de Justiça em Sidrolândia-MS via Ofício n.º 072/2012-2ªPJS, datado de 23 de fevereiro, referente à atual 
situação das áreas de preservação permanente e de reserva legal que integram o assentamento em tela, ou, então, caso ainda não tenha sido realizada 
a vistoria, que assim se determine, informando a data provável para tanto. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

 
PORTARIA Nº 48, DE 21 DE AGOSTO DE 2012 

 
Classificação Temática: 4ª CCR – Meio Ambiente. Assunto: Apurar a 
possível instalação/operação de carvoaria sem autorização ou licença 



DMPF-e Nº 93/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 17 de julho de 2013 17 

 

 
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 

 

ambiental no lote n.º 104 do imóvel rural denominado “Fazenda Capão 
Bonito”, em Sidrolândia-MS, onde vem sendo desenvolvido o “Projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária Jiboia”, bem como, a eventual extração 
ilegal de madeira nativa para a atividade 
 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais 
(art. 129, inciso III), legais (art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/1985 e art. 6º, inciso VII, alínea b, da LC 75/1993, dentre outros), bem como, 
regulamentares (art. 8º da Portaria 214/2007, da PR-MS), e, ainda: 

Considerando as informações constantes do Inquérito Civil n.º 1/2011 – oriundo da 2ª Promotoria de Justiça na Comarca de 
Sidrolândia/MS -, instaurado com o objetivo de “apurar a regularidade ambiental no tocante à área de preservação permanente, de reserva legal e à 
conservação do solo, bem como, eventuais danos ambientais causados pela instalação de carvoaria e extração de lenha nativa para carvoejamento no 
Assentamento Jiboia, lote n.º 104, em Sidrolândia/MS”; 

Considerando que, em novembro/2010, foi lavrado o Auto de Infração n.º 08347 pelo IMASUL, em desfavor de Pedro Alfredo 
Timótio, em vista da operação de carvoaria, com dois fornos, no lote n.º 104 do referido assentamento, sem autorização ou licença ambiental, bem 
como, da extração ilegal de quinze metros cúbicos de madeira nativa para a utilização na atividade; 

Considerando que “a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de 
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental” (Lei n.º 6.938/1981,               art. 10); 

Considerando que, nos termos da Resolução CONAMA n.º 237/1997, art. 2º, §1º, estão sujeitos ao licenciamento ambiental, 
dentre outros, os empreendimentos e as atividades relacionados no Anexo I, e que nesse há expressa menção aos que exploram economicamente 
madeira ou lenha e subprodutos florestais; 

Considerando, também, que, conforme previsto na Resolução SEMAC/MS n.º 05/2008 – a qual dispõe sobre os procedimentos 
de licenciamento ambiental para produção de carvão vegetal -, as carvoarias com previsão de funcionamento por período superior a dois anos devem 
requerer Licença Prévia (LP) e Licença de Operação (LO) ou Licença de Instalação e Operação (LIO), e aquelas com previsão de funcionamento por 
período de até dois anos devem requerer Autorização Ambiental para Carvoejamento (AAC); 

Considerando que as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades, consoante determina o 
Código Florestal, ainda devem suprir-se de recursos oriundos, por exemplo, de supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do 
SISNAMA, ficando obrigadas à reposição florestal (Lei n.º 12.651/2011, art. 33); 

Considerando que dispõem no mesmo sentido as Resoluções SEMAC/MS n.º 05/2008 e n.º 08/2011 – a qual estabelece normas e 
procedimentos para o licenciamento ambiental estadual e dá outras providências -, determinando, respectivamente, que, “para as autorizações 
ambientais de supressão vegetal, inclusive para corte de árvores isoladas, e de aproveitamento de material lenhoso a serem emitidas a partir da 
vigência da Resolução, também será emitida a AAC, desde que requerida nos referidos processos de licenciamento ambiental” (art. 13), bem como, 
que, “dependerão de Autorização Ambiental (AA) as atividades de exploração de recursos naturais, exceto as minerárias, cuja execução e objeto 
possam ser alcançados em prazo relativamente curto, a exemplo da pesca, da supressão de vegetação nativa e da pesquisa científica em Unidade de 
Conservação” (art. 31); 

Considerando o princípio do desenvolvimento sustentável, segundo o qual todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as  presentes e futuras gerações (art. 225, caput, da CF); 

Considerando que a CF/88 estabelece, em seu art. 129, III, 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”; 

Considerando, por fim, que “o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 
destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, 
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais” (Resolução CSMPF n.º 87/2010, art. 1º); 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, e do art. 4º, incisos I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil público. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda: 
a) aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no “ÚNICO”:  
ASSUNTO: Apurar a possível instalação/operação de carvoaria sem autorização ou licença ambiental no lote n.º 104 do imóvel 

rural denominado “Fazenda Capão Bonito”, em Sidrolândia-MS, onde vem sendo desenvolvido o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária 
Jiboia”, bem como, a eventual extração ilegal de madeira nativa para a atividade 

b) à fixação da presente portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, 
certificando-se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhe-se o procedimento ao corpo técnico deste gabinete para as seguintes providências iniciais: 
a) solicitação de publicação da presente portaria na Imprensa Oficial, via sistema Único; 
b) juntada das Resoluções SEMAC/MS n.º 05, de 14 de março de 2008, n.º 08, de 31 de maio de 2011, e n.º 16, de 24 de julho de 

2008 - esta “dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental para Projetos de Assentamento de Reforma Agrária no Estado de Mato 
Grosso do Sul e dá outras providências”; 

c) expedição de ofício ao Diretor-Presidente do Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL) requisitando que: 
c.1) informe se foi emitida Licença de Instalação e Operação (LIO) para o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Jiboia” 

- em caso afirmativo, encaminhar cópia do ato e informar se vêm sendo cumpridas as condicionantes fixadas (em caso negativo, apontar os itens não 
observados e as medidas tomadas visando a compelir a autarquia e/ou os assentados ao cumprimento das obrigações estabelecidas), ou, na hipótese 
negativa, mencionar se foi formulado pedido nesse sentido pelo INCRA (em caso positivo, mencionar a situação atual do procedimento, ou, na 
hipótese negativa, as providências tomadas em razão disso e as adotadas visando a compelir a autarquia ao cumprimento da obrigação); 

c.2) informe se o órgão executor do projeto em tela já comunicou essa autarquia a respeito da consolidação do assentamento, 
informando os lotes e respectivos proprietários (Resolução SEMAC/MS n.º 16/2008, art. 1º, §4º) – em caso afirmativo, encaminhar cópia dessa 
comunicação; 
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c.3) informe o atual andamento do procedimento administrativo n.º 23/109.422/2010, referente ao Auto de Infração n.º 8347, 
lavrado em desfavor de Pedro Alfredo Timótio, e se foi tomada alguma medida no sentido da reposição florestal, tendo em vista a apreensão de 
quinze metros cúbicos de madeira nativa que seriam utilizados na atividade de carvoejamento; 

d) envio de ofício ao Superintendente do INCRA/MS (SR/16) requisitando que informe se foi emitida, pelo IMASUL, Licença de 
Instalação e Operação (LIO) para o “Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Jiboia” - em caso afirmativo, encaminhar cópia do ato, ou, na 
hipótese negativa, mencionar se foi formulado pedido nesse sentido e a situação atual do procedimento -, assim como, se já foi comunicado àquela 
autarquia estadual a respeito da consolidação do assentamento, informando os lotes e respectivos proprietários (Resolução SEMAC/MS n.º 16/2008, 
art. 1º, §4º) – em caso afirmativo, encaminhar cópia dessa comunicação, ou, na hipótese negativa, a atual fase do projeto de assentamento; 

e) envio de ofício ao Comandante da Polícia Militar Ambiental/MS – Efetivo 325 requisitando que informe o resultado da 
vistoria solicitada pela 2ª Promotoria de Justiça em Sidrolândia-MS via Ofício n.º 235/2011-2ªPJS - reiterado por meio do Ofício n.º 533/2011-2ªPJS, 
datados de  março e setembro, respectivamente – referente à instalação/operação de carvoaria relatada no Auto de Infração n.º 8347 (Laudo de 
Constatação n.º 10271), no lote n.º 104 do assentamento Jiboia, constatando se a atividade continua sendo desenvolvida, se está ou estava sendo 
realizada dentro de APP ou RL, bem como, se a matéria-prima está ou estava sendo extraída dessas áreas, pois próximas a tal lote-, ou, então, caso 
ainda não tenha sido realizada a vistoria, que assim se determine, informando a data provável para tanto. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 

 
PORTARIA N° 97, DE 15 DE JUNHO DE 2013 

 
CONVERSÃO de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO em INQÚERITO 
CIVIL. TUTELA COLETIVA. OFÍCIO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E 
SOCIAL 

 
RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA, Procurador da República, lotado e em pleno exercício na Procuradoria da 

República em Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e especialmente: 
CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “zelar pela guarda da 

Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público”  (artigo 23, inciso I, da  atual Constituição da República 
Federativa do Brasil); 

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 (...)” (artigo 37, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por designação constitucional, proteger o patrimônio público e social, 
adotando  todas as medidas legais cabíveis para tanto, bem como fiscalizar a correta aplicação da lei, na forma dos artigos 127, caput e 129, inciso 
III, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público da União  “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis”, considerados, dentre outros fundamentos e princípios, “a legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União” 
(artigo 5º., inciso I, alínea “h” da Lei Complementar 75/93); 

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), especialmente as constantes dos artigos 
9.º, 10 e 11; 

CONSIDERANDO o apontado no Relatório de Fiscalização n.° 01303/2009 da Controladoria-Geral da União no Mato Grosso 
do Sul, resultado do 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização de Sorteios Públicos de Unidades de Federação, que indicam irregularidades relativas à 
aplicação de recursos da União, a saber: do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério dos Transportes, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

CONSIDERANDO que as possíveis irregularidades afetas aos recursos provenientes do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estão sendo apurados em Procedimentos Administrativos específicos; 

CONSIDERANDO que este subscritor assumiu a titularidade deste 3º Ofício da PR/MS (5ªCCR - Patrimônio Público e Social) 
somente na data de 21 de maio de 2013, por conta de sua remoção; 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Administrativo foi instaurado há mais de 180 (cento e oitenta) dias e ainda não 
se encontra instruído com dados suficientes a fim de se formar uma convicção acerca de eventual medida a ser adotada, de modo a permitir a adoção 
de quaisquer medidas judiciais e/ou extrajudiciais (promover a ação cabível, instaurar inquérito civil, celebrar compromisso de ajustamento de 
conduta, expedir recomendação, remeter para à autoridade com atribuição para atuar na questão ou promover o respectivo arquivamento) acerca do 
melhor encaminhamento a ser dado à questão nele versada; 

RESOLVE converter o Procedimento Administrativo n. 1.21.000.001125/2012-13 para INSTAURAR o presente INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO,  aditando seu objeto, com fim de adotar todas as medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais,, no intuito de “apurar 
as possíveis irregularidades indicadas no Relatório de Fiscalização n.° 01303/2009 da Controladoria-Geral da União no Mato Grosso do Sul, 
resultado do 8º Sorteio do Projeto de Fiscalização de Sorteios Públicos de Unidades de Federação, relativas à aplicação dos recursos provenientes do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. 

DETERMINA que o setor competente da Tutela Coletiva – Ofício do Patrimônio Público e Social – registre, autue e efetive o 
seguinte: 

1. Observe-se as determinações constantes da Resolução 87/20061, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – 
CSMPF, e da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP, especialmente no que se refere à renovação anual da presente 
portaria, ao registro em livro próprio, à prorrogação de prazo e à publicidade; 

Matéria: Patrimônio Público e Social 
Município: Campo Grande-MS 
Grupo Temático: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 
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Tema CNMP: Contratos Administrativos (DIREITO ADMINISTRATIVO) 

2. Oficie-se à CEF/MS requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia integral digitalizada de todos os documentos relativos 
ao Contrato de Repasse n.° 188.791-20, objeto da fiscalização da CGU/MS. 

 

RODRIGO TIMOTEO DA COSTA E SILVA 

 

PORTARIA Nº 134, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012 

 

Classificação Temática: 6ª CCR – Índios e Minorias. Assunto: Acompanhar a 
prestação dos serviços de educação escolar, pela Prefeitura Municipal de 
Sidrolândia, aos indígenas residentes na Aldeia Tereré, em Sidrolândia/MS. 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 
129, III e V, da CF/88), legais (art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/85 e artigos 6º, incisos VII, “b”, e 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, dentre outros) e 
regulamentares (art. 8º da Portaria n.º 214/07, da PR/MS), e, ainda: 

Considerando as evidências colacionadas nos autos do procedimento administrativo nº 1.21.000.001449/2011-71, autuado nesta 
Procuradoria da República a partir de representação formulada pela Comunidade Indígena da Aldeia Tereré/Nova Tereré, localizada no Município de 
Sidrolândia/MS, por meio da qual se relata que as aulas ministradas aos estudantes indígenas da nominada aldeia, em razão da inexistência de um 
local próprio, são prestadas no prédio do centro comunitário da comunidade. Ato contínuo, solicita-se a construção de uma escola no local. 

Considerando que ao compulsar as fotos do local (extraídas pessoalmente por este subscritor por ocasião de diligências in loco 
realizadas na Aldeia Tereré – fls. 03/04), pôde-se averiguar que no local não havia a mínima condição de se dar aulas aos estudantes indígenas, as 
quais ocorriam em frente a uma churrasqueira, numa pequena área destinada à realização de confraternizações da comunidade e eram ministradas por 
meio de um minúsculo quadro negro, que, diante da falta de um local adequado, era alocado em frente a uma janela; 

Considerando que, não obstante a Prefeitura Municipal de Sidrolândia ter informado1 que encaminhou ao Ministério da 
Educação projeto para a construção de uma escola na referida aldeia, verificou-se, após expediente encaminhado ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE2, que não consta no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC registro de 
solicitação de construção de escola na Aldeia Tereré3; 

Considerando ser atribuição do Ministério Público, como um todo, “defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas” (art. 129, inciso V, da CF/88), e do Ministério Público Federal, quando a causa for de competência de juiz federal, “promover 
o inquérito civil público 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, c, da LC n.º 75/93); 

Considerando que o artigo 208, parágrafo 1º,  da CF/88 estabelece que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo”,  aduzindo o parágrafo 2º do mesmo dispositivo constitucional que “o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente”; 

Considerando que o inciso I do artigo 208 da CF/88 determina que o Estado deve garantir o “ensino fundamental, obrigatório e 
gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”;   

Considerando que cabe aos Municípios atuar “prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil” (artigo 211, 
parágrafo 2º, da CF/88), e aos Estados e ao Distrito Federal atuar “prioritariamente no ensino fundamental e médio” (artigo 211, § 3º, da CF/88); 

Considerando que “na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de colaboração, de 
modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório” (art. 211, parágrafo 4º, da nossa Lei Maior); 

Considerando o disposto no inciso VI do artigo 208 da CR/88, segundo o qual o Estado deve garantir a “oferta de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando”; 

Considerando, além dos preceitos constitucionais já mencionados, o disposto nos artigos 205, 206, I, IV e VII, 208, VI e VII, e 
210, § 2º, todos da Constituição Federal de 1.988; 

Considerando, por fim, a necessidade de se angariar maiores elementos de convicção antes da adoção das medidas judiciais e/ou 
extrajudiciais eventualmente cabíveis no caso em apreço; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, caput, art. 2º, II e art. 4º, I a VI, todos da Resolução CNMP n.º 23/2007, instaurar inquérito 
civil, destinado a Acompanhar a prestação dos serviços de educação escolar, pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia, aos indígenas residentes na 
Aldeia Tereré, em Sidrolândia/MS. 

Ao Núcleo de Tutela Coletiva para que proceda aos registros pertinentes, bem como à fixação da presente portaria no local de 
costume, nos termos do art. 4º, VI, da Resolução CNMP n.º 23/2007, certificando-se posteriormente nos autos. 

Após, encaminhar ao corpo técnico deste gabinete para a adoção das seguintes providências iniciais: 

a) enviar cópia da presente portaria à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência e publicação na Imprensa Oficial; 

b) dar cumprimento ao despacho exarado no documento de f. 75.  

Designo o servidor Marcel Nakazato Okumoto, Técnico Administrativo, para secretariar o presente inquérito civil, enquanto 
estiver lotado neste gabinete. 

 
EMERSON KALIF SIQUEIRA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

 
PORTARIA Nº 306, DE 15 DE JULHO DE 2013 

 
A PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, no 

uso de suas atribuições e considerando o disposto na Lei nº 9.327, de 09 de dezembro de 1996, e, no artigo 8º, da Portaria PGR nº 513, de 23 de julho 
de 2003, resolve: 

Designar o Procurador da República em Minas Gerais, Dr. Adailton Ramos do Nascimento, para acompanhar os trabalhos 
referentes à Inspeção na 1ª Turma Recursal/JEF-SJMG, no período de 22/07 a 26/07. 

 
DANIELA BATISTA RIBEIRO 

 
PORTARIA Nº  21,  DE 16 DE JULHO DE 2013. 

 
Peças de Informação n° 1.22.002.0000219/2013-07 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, 

I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º da Lei Complementar 75/93 (estatuto do Ministério Público da União), 26 da Lei 8.625/93 (Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público) e 4º do Código de Processo Penal Brasileiro, 

CONSIDERANDO que, com fundamento nos  nos artigos 127, caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º da Lei 
Complementar 75/93 (estatuto do Ministério Público da União) e 26 da Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), compete ao 
Ministério Público a instauração de procedimento de investigação para apurar fatos criminosos; 

CONSIDERANDO, que o artigo 4º, parágrafo único, do Código de Processo Penal afasta a tese de exclusividade da investigação 
criminal por parte das autoridades policiais; 

CONSIDERANDO que o art. 28 do Código de Processo Penal permite que o Ministério Público ofereça denúncia apenas com 
base em peças de informação, não sendo necessário o inquérito policial; 

CONSIDERANDO que o art. 47 do Código de Processo Penal permite que o Ministério Público realize investigações autônomas, 
mesmo após o oferecimento da denúncia; 

CONSIDERANDO a Súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça que aduz: “A participação do membro do Ministério Público 
na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia”; 

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público  editou a Resolução N. 13, de 02 de outubro de 2006, 
regulando os procedimentos de investigação criminal no âmbito do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Conselho Superior do Ministério Público  Federal editou a Resolução N. 77, de 14 de setembro de 
2004, disciplinando a instauração e tramitação do Procedimento Investigatório Criminal, no âmbito do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o Relatório de Fiscalização n° 06/2013-DNPM/MG/ERPM, que noticia a lavra não autorizada de basalto, o 
qual deu origem à  Peça Informativa n° 1.22.002.000219/2013-07; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL para, a partir dos fatos noticiados nas Peças de 
Informação 1. 22.002.000219/2013-07, apurar a possível prática do delito tipificado no art.  2° da Lei 8.176/91.  

DETERMINO  as seguintes providências: 
i) Registre-se. Comunique-se à douta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão; 
ii) cumpra-se o despacho de fl. 15.  
Observe-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para a conclusão do feito, devendo ser prorrogado sempre que na iminência do 

vencimento. 
 

THALES MESSIAS PIRES CARDOSO 
 

PORTARIA Nº 23, DE 11 DE JULHO DE 2013 
 

PA nº 1.22.005.000173/2012-15. Objeto: Apurar as causas e consequências 
dos conflitos sociais decorrentes do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, bem como 
a regularidade ou não do licenciamento ambiental do empreendimento. 

 
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 representação formulada em 16/04/2012 (f. 2-3), noticiando conflitos sociais e supostas 
irregularidades decorrentes da implantação do Projeto Hidroagrícola Jequitaí pela CODEVASF, tendo em vista: a) a compra de propriedades pela 
CODEVASF antes da licença prévia; b) o encaminhamento do licenciamento via IEF, e não pela FEAM; c) a violação dos direitos dos atingidos pela 
barragem durante o cumprimento das condicionantes definidas na licença prévia; d) a aprovação autoritária do Plano de Negociação em 15/02/2012, 
o qual constitui exigência para a formalização do pedido de licença de instalação; e) o não reconhecimento do plano elaborado pela CODEVASF por 
dois grupos de atingidos (localidades do Barrocão e de Buritiz de Baixo); f) a existência de um grupo sem terra na região onde será implantado o 
perímetro irrigado, sem nenhum tipo de atuação e proposta da CODEVASF em relação a esse grupo; g) a contratação da Fundação Renato Azeredo; 

CONSIDERANDO os esclarecimentos prestados pela CODEVASF em 10/12/2012, relativamente a cada um dos fatos 
representados (f. 8-14), bem como o Plano de Negociação constante do Anexo I;   
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CONSIDERANDO as informações prestadas pela SUPRAM-NM em 05/12/2012 sobre o licenciamento ambiental (f. 16) e o 
relatório de cumprimento das condicionantes estabelecidas na licença prévia (f. 19-23); 

CONSIDERANDO o disposto nas condicionantes n. 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23 e 27 (f. 19-23); 
CONSIDERANDO as notícias de acirramento dos conflitos sociais no local do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, a assinatura de 

Termo de Acordo entre a CODEVASF e os Atingidos pelo Projeto Gorutuba e Jequitaí na data de 27/03/2013 (f. 30-31) e a pauta de reivindicações 
dos atingidos pelo Projeto Jequitaí (f. 33-34); 

CONSIDERANDO a informação de que a licença de instalação teria sido aprovada sem debate no COPAM e sem aprovação do 
plano de assistência social pelo CEAS (f. 47); 

CONSIDERANDO que a CODEVASF é empresa pública federal, que, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.088/74, “tem por 
finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo dos vales dos rios São Francisco, 
Parnaíba, Itapecuru e Mearim, diretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas 
prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar ou executar, diretamente ou mediante 
contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de água para fins de irrigação, de construção de canais primários ou secundários, e 
também obras de saneamento básico, eletrificação e transportes, conforme Plano Diretor em articulação com os órgãos federais competentes” 
(Redação dada pela Lei nº 12.196, de 2010); 

CONSIDERANDO que, no exercício das suas atribuições, a CODEVASF busca a implantação do Projeto Hidroagrícola Jequitaí 
com recursos federais; 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público instaurar o inquérito civil e promover a ação civil pública para a proteção do 
meio ambiente e do patrimônio público (art. 129, inciso III, da Constituição); 

CONSIDERANDO que os fatos narrados na representação envolvem  interesses da CODEVASF, empresa pública federal, 
circunstância que fixa a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual demanda judicial que envolva os fatos (art. 109, I, da CF), 
bem como a atribuição do Ministério Público Federal para a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes (art. 37, I, da LC nº 75/93); 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento administrativo em epígrafe, com a finalidade de 
apurar as causas e consequências dos conflitos sociais decorrentes do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, bem como a regularidade ou não do 
licenciamento ambiental do empreendimento. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 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 4ª 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 ofícios, com prazo de 10 (dez) dias úteis: 
•à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF e ao Ministério da Integração 

Nacional, com cópias desta portaria e das f. 30-31 e 33-34, requisitando informações sobre o cumprimento dos itens 1 e 2 do termo de acordo de f. 
30-31 (especificamente em relação ao Projeto Jequitaí) e também a respeito da possibilidade de atendimento ou não das reivindicações de f. 33-34; 

•à SUPRAM-NM, com cópias desta portaria e de f. 16 e 46-47, para que informe, mediante comprovação: a) sobre o atual estágio 
do licenciamento, esclarecendo se foi concedida licença de instalação; b) se todas as condicionantes da licença prévia foram integralmente 
cumpridas, manifestando-se, em especial, sobre as irregularidades noticiadas às f. 46-47 (ausência de debate no COPAM e ausência de aprovação do 
plano de assistência social pelo CEAS); 

•ao INCRA, com cópias desta portaria e de f. 8-14, para que informe sobre as providências tomadas relativamente ao grupo de 
sem terra acampado às margens da estrada/Fazenda Correntes. 

Determino, ainda, o desarquivamento dos PAs n. 1.22.000.002287/2005-11 e 1.22.000.002293/2006-41 e seu apensamento a este 
inquérito, sem distribuição. 

Registre-se a 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. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
 

PORTARIA Nº 32, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem 
a titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 
75/93 e  artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de acompanhar a regularização fundiária da Comunidade Quilombola de Baú; 
Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000050/2013-78, fruto de conversão do procedimento 

administrativo de mesmo número, ordenando, para tanto: 
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a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 6ª CCR/MPF; 
c) cumpra-se o despacho de 10 de julho de 2013. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº 33, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem 
a titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 
75/93 e  artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de acompanhar a regularização fundiária da Comunidade Quilombola de Santa Cruz; 
Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000052/2013-67, fruto de conversão do procedimento 

administrativo de mesmo número, ordenando, para tanto: 
a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 6ª CCR/MPF; 
c) cumpra-se o despacho de 10 de julho de 2013. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº 34, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem 
a titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 
75/93 e  artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a detecção de possíveis irregularidades no comodato, a particulares, de bens cedidos pela CODEVASF à Prefeitura 
Municipal de Morada Nova de Minas; 

Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000020/2013-61, fruto de conversão do procedimento 
administrativo de mesmo número, ordenando, para tanto: 

a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 5ª CCR/MPF. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº 35, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129 da Constituição da República, e: 
Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 
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Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem 
a titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 
75/93 e  artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a notícia de lavra ilegal por Carlos Cordeiro Rocha na poligonal do DNPM nº 830.183/2007; 
Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000007/2013-11, fruto de conversão do procedimento 

administrativo de mesmo número, ordenando, para tanto: 
a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa´, via sistema informatizado, de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 4ª CCR/MPF; 
c) cumpra-se o despacho exarado em 10 de julho. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº 36, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 

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

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, 
promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem 
a titularidade da promoção do inquérito civil e, ainda que não de forma exclusiva, da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 
75/93 e  artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85); 

Considerando os termos da Resolução nº 23/2007, do CNMP, notadamente o que dispõem os artigos 2º, §7º, e artigo 5º da 
Resolução nº 87/2006 do CSMPF; 

Considerando a necessidade de acompanhar a regularização fundiária da Comunidade Quilombola de Espinho; 
Determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 1.22.011.000048/2013-07, fruto de conversão do procedimento 

administrativo de mesmo número, ordenando, para tanto: 
a)  autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
b) remessa de cópia desta Portaria, via sistema Único, para publicação em veículo oficial, à 6ª CCR/MPF; 
c) cumpra-se o despacho de 10 de julho de 2013. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito Márcia Regina da Fonseca, Técnica Administrativa, sem prejuízo da 

atuação de outro servidor em substituição. 
 

ANTÔNIO ARTHUR BARROS MENDES 
 

PORTARIA Nº 120, DE 8 DE JULHO DE 2013 
 
Dr. Frederico Pellucci, Procurador da República no Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

legitimado pelo art. 7º, I da Lei Complementar n.º 75/93; 
CONSIDERANDO que aportou nesta Procuradoria da República a Notícia de Fato nº 0702.13.002223-0, da 4ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Uberlândia, que trata de denúncia de suposta falta de medicamentos para os pacientes do Hospital de Clínicas de Uberlândia-
MG; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 
República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, 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”; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar eventual falta de medicamentos para os pacientes do Hospital de Clínicas 

de Uberlândia-MG. 
Junte-se a documentação anexa. Após, voltem-me os autos conclusos. 
 

FREDERICO PELLUCCI 
 

PORTARIA Nº 121, DE 8 DE JULHO DE 2013 
 
DR. FREDERICO PELLUCCI, Procurador da República no Município de Uberlândia, no uso de suas atribuições constitucionais 

e legais, legitimado pelo art. 7º, I da Lei Complementar n.º 75/93; 
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CONSIDERANDO o estipulado no Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a implementação do Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e a 
participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica; 

CONSIDERANDO o Termo de Depoimento de Eduardo Macedo de Oliveira, o qual alega que o Decreto Municipal nº 
14.185/2013, de Uberlândia, está em desconformidade com o Decreto Federal nº 6.094/2007, no que se refere à formação do Comitê Local; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público, nos termos do art. 129, inc. II, da Constituição da 
República em cotejo com o art. 2º da Lei Complementar nº 75/93, 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”; 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
RESOLVE: 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar o legal cumprimento do  Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, por parte 

da Prefeitura Municipal de Uberlândia-MG. 
Junte-se a documentação anexa. Após, voltem-me os autos conclusos. 
 

FREDERICO PELLUCCI 
 

PORTARIA Nº 122, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000124/2013-75 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar se 
o INSS não substituiu os cartões bancários dos beneficiários de aposentadoria, obrigando os idosos a receberem seus proventos somente na agência 
bancária; 

2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 123, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000131/2013-77 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 124, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000147/2013-80 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para verificar 
a possibilidade de viabilizar tratamento médico “in loco” em paciente com delicado estado de saúde, incapaz de se alimentar ou se deslocar; 
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2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 125, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000153/2013-37 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar o 
motivo de o Hospital de Clínicas de Uberlândia não fazer parte do SUS-Fácil Estadual; 

2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 126, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000158/2013-60 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar o 
lançamento no banco de dados do INSS de informações inverídicas sobre a atividade laboral do representante; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 127, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000163/2013-72 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
denúncia de invasão de faixa de domínio da União, na altura do Km 107 da BR-050; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 128, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 
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1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000178/2013-31 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 129, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000137/2013-44 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 130, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000130/2013-22 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 131, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000128/2013-53 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 132, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 
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Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000132/2013-11 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 133, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000123/2013-21 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 134, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000122/2013-86 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível ocorrência de transporte de mercadorias com excesso de peso em rodovia federal; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 135, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000042/2013-21 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
possível descumprimento de medidas sanitárias do Ministério da Agricultura, colocando em riso a Saúde Pública; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 136, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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:  
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Considerando que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000135/2013-55 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para verificar 
a possibilidade de concessão de benefício de aposentadoria, auxílio-doença ou outros sociais ao representante, portador de doença permanente e 
incapacitante; 

2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 137, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000176/2013-41 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para verificar 
se o critério de renda familiar está sendo aplicado corretamente pela Universidade Federal de Uberlândia para preenchimento das cotas sociais nos 
sistemas seletivos de graduação acadêmica; 

2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 138, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000189/2013-11 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para verificar 
se a Universidade Federal de Uberlândia vem autorizando a matrícula de alunos da rede privada de ensino, em detrimento de alunos da rede pública, 
todos aprovados no PAAES; 

2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 139, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000157/2013-15 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar 
denúncia sobre possíveis irregularidades na contratação de profissionais pela MG Transplantes e identificar quem é o ente responsável pela captação 
imediata dos órgãos; 

2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 
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PORTARIA Nº 140, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000188/2013-76 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar se 
determinado servidor do Hospital de Clínicas de Uberlândia cumpre sua carga horária de trabalho de forma irregular; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 141, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000127/2013-17 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar a 
possibilidade de dedução de despesas com advogado do IRPF; 

2) a comunicação imediata à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA N.º 142, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000126/2013-64 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para verificar 
se a Receita Federal do Brasil pode aceitar os acordos de alimentos celebrados no âmbito do Ministério Público para fins de dedução do Imposto de 
Renda; 

2) a comunicação imediata à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 143, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000151/2013-48 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para averiguar 
suposta omissão do DNIT no tocante a excução de obras na BR-365, entre os km 691/694, pela não construção de passarelas e viadutos, ferindo o 
direito de ir e vir dos cidadãos do município de Monte Alegre de Minas; 
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2) a comunicação imediata à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução 
n. 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PORTARIA Nº 144, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República infrafirmado, 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 artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 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; 

Considerando que os presentes autos não têm natureza de investigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil 
Público, consoante Resoluções alhures mencionadas, DETERMINA: 

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº 1.22.003.000145/2013-91 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para averiguar 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais, relacionados ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em município 
de atribuição desta Procuradoria; 

2) a comunicação imediata à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no art. 4º, VI, da Resolução n. 23, de 
17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação desta Portaria no Diário da Justiça. 

 
CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 

 
PORTARIA Nº 22, DE 16 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e 

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

Considerando os fatos constantes nos autos das Peças de Informação - PI nº 1.23.002.000330/2013-58, instauradas para apurar o 
expediente oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Monte Alegre, contendo o pedido de providências nº 004/2011-2ªPJMA, que versa acerca de 
contrato administrativo cujos fatos noticiados dizem respeito à aplicação de verbas federais sujeitas à fiscalização do TCU (Convênio 627774 - 
Ministério da Defesa e Prefeitura Municipal de Monte Alegre). 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da 
Resolução 87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil e comunique-se ao representante; 
II – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º 

da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – oficie-se a Prefeitura de Monte Alegre requisitando os documentos relativos à prestação do contas do convênio junto ao 
TCU; 

informações sobre a execução do convênio. 
IV –Após, retornem-me os autos conclusos.  
 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 
 

PORTARIA Nº 23, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no 

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de zelar pela realização do Estado de Direito econômico, a bem da igualdade e da 
liberdade e em defesa do consumidor, do equilíbrio de mercado e da distribuição de renda; 

Considerando os fatos constantes nos autos das Peças de Informação - PI nº 1.23.002.000282/2013-06, instaurado a partir de 
representação do Banco do Brasil, na qual se noticia a interrupção do fornecimento de numerário às instuições financeiras de Monte Alegre/PA e a 
todo comércio logal, porque a transportadora não pode atender via Alenquer/PA 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da 
Resolução 87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo 
que: 
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Determina-se: 
i – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 
ii – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 6º 

da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário 
Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

iii - comunique-se a instauração do ICP ao Representante 
iv - oficie-se a ANAC solicitando informações sobre o aeroporto de Monte Alegre/PA e mais especificamente, indagando-lhe: 
a) se há possibilidade de pousos e decolagens no aeroporto de Monte Alegre/PA?;  
b) se há previsão para suspensão da interdição no referido aeroporto ?; 
c) se existe possibilidade de operar voos de forma excepcional no referido aeroporto? 
d) qual o motivo da interdição do aeroporto de Monte Alegre/PA ? 
e) o aeroporto cumpre as regras de segurança exigidas pela ANAC para pouso e decolagem de aeronaves ? 
v –Após, retornem-me os autos conclusos. 
 
 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
 

PORTARIA Nº 2, DE 10 DE JULHO DE 2013  
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos artigos 127, caput e 129,  inciso II da Constituição Federal de 1988 

e dos artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 75 de 1993, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente, promovendo as medidas e providências adequadas e 
necessárias para tanto; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial o direito ao meio 
ambiente ecologicamente, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 129, III, da Constituição da República 
Federativa do Brasil); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 
para a defesa de interesses difusos e coletivos, conforme preceitua o art. 129, II da CR/88; 

CONSIDERANDO o que dispõe no art. 4º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério 
Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85); 

CONSIDERANDO a representação aportada nesta Procuradoria a qual informa que o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto 
Chico Mendes teriam dado início aos estudos para a criação de uma Unidade de Conservação na chamada Serra da Teixeira no sertão paraibano 
como forma de proteger o bioma caatinga, tendo, inclusive, contratado organização para produzir estudos no ano de 2009; 

CONSIDERANDO que até o momento não há qualquer notícia sobre a conclusão a que se chegou quanto à criação do Unidade 
de Conservação. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo como objeto a atuação junto aos órgãos do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente para se apurar quais os procedimentos tem sido adotados para a criação de uma Unidade de Conservação na Serra da Teixeira, tendo 
como responsáveis, inicialmente, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes. 

Como providências iniciais, DETERMINA-SE: 
I - encaminhe-se à SJUR para registro no âmbito da PRM/PT; 
II - comunique-se a instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, encaminhado-se cópia da presente portaria, por 

meio eletrônico, para publicação; 
III - fica designado o Servidor Bruno Luís Farias Rizzo, Mat. Nº 24203, para secretariar os trabalhos; 
IV – proceda-se à afixação de cópia da presente Portaria no quadro de avisos desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias; 
V – junte-se aos autos os documentos trazidos pelo representante e se envie cópia da presente portaria para fins de ciência; 
VI – oficie-se ao ICMBIO questionando sobre o atual estágio do processo de criação da Unidade de Conservação da Serra do 

Teixeira, na Paraíba, devendo especificar todos os atos que foram praticados após a apresentação do relatório pela Associação Plantas do Nordeste 
em 2009, bem como quais os próximos atos a serem praticados, devendo justificar eventual paralisação do processo; deve ser informado, também, se 
há garantia de acesso aos atos do processo por parte de qualquer cidadão. Deixe-se claro que, estando o processo já sob a guarda do Ministério do 
Meio Ambiente, deve o ICMBIO, em homenagem a eficiência e celeridade, coletar as informações junto ao Ministério Supervisor e enviá-las, 
diretamente, a esta Procuradoria; 

VII – dá-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta nos termos da Lei Complementar nº 75/93, art. 8º, II, o qual poderá ser 
prorrogado mediante justificação. 

A cópia da presente portaria já valerá como Ofício1, devendo o destinatário fazer referência, em sua resposta, ao número do 
ofício gerado e mencionado no rodapé desta portaria. 

 
 

JOÃO RAPHAEL LIMA 
 

PORTARIA Nº 32, DE 8 DE JULHO 2013 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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

de 6 de abril de 2010, ambas editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público Federal; 
e) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
f) considerando, por fim, os elementos constantes nas presentes Peças de Informação; 
Converte as Peças de Informação autuadas sob o nº 1.24.002.000151/2013-83 em Procedimento Administrativo, tendo por 

objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): 
Possíveis irregularidades no Programa Bolsa Família no Município de catolé do Rocha/PB. 
POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): 
Município de Catolé do Rocha/PB. 
AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: 
Maria de Fátima do Nascimento Silva. 
Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no Município de Sousa/PB, nos termos 

do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

FLÁVIO PEREIRA DA COSTA MATIAS 
 

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

 
PORTARIA N.º 487, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5001723-
96.2010.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão.  

 
PORTARIA N.º 488, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5001553-
22.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 489, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5001744-
67.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão.  

 
PORTARIA N.º 490, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5005153-
85.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 491, DE 15 DE JULHO DE 2013 
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O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de 
impedimento da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5001631-
21.2010.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 492, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5002088-
19.2011.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão.  

 
PORTARIA N.º 493, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5004858-
48.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 494, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 5000968-
38.2011.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
 

PORTARIA N.º 495, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5004637-65.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
 

PORTARIA N.º 496, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5002208-28.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
 

PORTARIA N.º 497, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5003689-26.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 498, DE 15 DE JULHO DE 2013 
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O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 424/95, de 21 de agosto de 1995, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que 
delega competência para a chefia da PR/PR, bem como a Portaria PRC/PR nº 668/2012, de 19 de setembro de 2012, e em razão da declaração de 
impedimento da Procuradora da República Indira Bolsoni Pinheiro, lotada na PRM/Francisco Beltrão, resolve: 

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5001086-77.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 499, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5001249-23.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão.  

 
PORTARIA N.º 500, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5002279-93.2013.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão.  

 
PORTARIA N.º 501, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5001156-94.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão. 

 
PORTARIA N.º 502, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

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

Designar o Procurador da República Eduardo Alves Fonte para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
5000196-41.2012.404.7007, em trâmite na Justiça Federal de Francisco Beltrão.  

 
PORTARIA Nº 507, DE 15 DE JULHO DE 2013 

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

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 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 0432/2013, de 5 de abril de 2013, do Relator Brasilino Pereira dos Santos, acolhido por unanimidade na 
3ª Sessão Ordinária da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,  resolve: 

Designar o Procurador da República Marcelo Godoy  para, como órgão do Ministério Público Federal, oficiar nos autos 
Procedimento Administrativo nº 1.25.014.000149/2012-57, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Pato Branco. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 
DESPACHO DE 10 DE JULHO DE 2013 

 

Inquérito Civil Público nº 1.25.000.002522/2011-82 

 

Transcorrido o prazo de um ano desde a edição da Portaria nº 214/2012/MPF/PR/PR/Tutela, de 10 de julho de 2012, para dar 
continuidade às investigações prorrogo por igual período o prazo de conclusão deste inquérito civil público, até 10 de julho de 2014. 

Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, com cópia deste despacho, a fim de dar publicidade à prorrogação do 
prazo de conclusão das investigações, nos termos do disposto no artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87, com redação dada pela Resolução n° 
106/2010. 
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RENITA CUNHA  KRAVETZ 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
DESPACHO DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013 

 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 1.26.002.000018/2008-95 

 
Trata-se de inquérito civil público instaurado a partir de Relatório de Fiscalização da Controladoria_Geral da União com vistas a 

apurar irregularidades na aplicação de recursos públicos repassados à conta do Programa de Atenção Básica à Saúde, do Ministério da Saúde, 
relativamente aos anos de 2006 e 2007, no Município de Cachoeirinha/PE.  

O presente procedimento restou delimitado às seguintes constatações: 2.2.5, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.13, 2.2.17, 2.3.3 e 2.3.5, consoante 
decisão de fls. 110-114 e Ata de Reunião às fls. 120-122.  

Observando não constarem dos autos, inclusive em seus anexos, documentos relativos às despesas efetuadas, necessários à 
comprovação das irregularidade apontadas, determino a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, a quem deve ser requisitado: 

a) o envio de cópia do contrato de locação do imóvel em que funciona a Secretaria Municipal de Saúde, situado à Rua Siqueira 
Campos, nº 29, Centro, bem como cópias do processo de pagamento ao proprietário (locador);  

b)  o envio de cópias do processo de pagamento (empenhos, notas fiscais, recibos, etc) à empresa GRÁFICA BOM JESUS 
(CNPJ 01.892.321/0001-00), relacionado ao Processo Licitatório nº 009/2007 que teve como objeto o fornecimento de material gráfico à diversas 
Secretarias Municipais; 

c) o envio de cópias dos processos licitatórios, incluindo os processos de pagamento, relativos à aquisição dos medicamentos 
com os recursos do Programa Farmácia Básica, nos anos de 2006 e 2007, que culminaram com a contratação da empresa LCR COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ 24.574.493/0001-31). 

Expeça-se, ainda, ofício ao DENASUS – Departamento Nacional de Auditoria do SUS, por meio de sua unidade em 
Pernambuco1,  e ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para que informem acerca de eventual auditoria e tomada de contas especial, 
respectivamente, instaurada contra o Município de Cachoeirinha, relativas aos anos de 2006 e 2007, tendo como objeto as constatações do Relatório 
de Fiscalização da CGU, acima  indicadas, concedendo-se a ambos os órgãos o prazo de 20 (vinte) dias para resposta.   

Levando-se em conta a quantidade de documentos requisitados, concedo à Prefeitura Municipal de Cachoeirinha o prazo de 20 
(vinte) dias para resposta.  

 
JOÃO PAULO HOLANDA ALBUQUERQUE 

Procurador da República 
 

DESPACHO Nº 776, DE 9 DE JULHO DE 2013 
 

ÚNICO Nº /2013/MPF/PRM/CARUARU/PE/GAB-BGP. ICP Nº 
1.26.000.002097-2009-70 

 
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 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
 

PORTARIA Nº 704, DE 15 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 a Procuradora GISELE ELIAS DE LIMA PORTO solicitou suspensão da distribuição dos processos urgentes 

e audiências no dias em que estiver participando de reuniões do GT Nuclear (de 15 a 17/07/2013), em PRM/Guanambi, e do GT Patrimônio Cultural 
(dia 13/08/2013), 
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RESOLVE: excluir a Procuradora da República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO da distribuição dos feitos urgentes e 
audiências no período de 15 a 17 de julho de 2013 e no dia 13 de agosto de 2013, observando-se a devida compensação conforme portaria em vigor. 

 
PORTARIA Nº  705, DE 15 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 a Procuradora da República MARYLUCY SANTIAGO BARRA encontra-se de licença médica no período de 

15 a 19/07/2013, 
RESOLVE: excluir a Procuradora da República MARYLUCY SANTIAGO BARRA da distribuição de todos os feitos e 

audiências que lhe são vinculados no período de 15 a 19/07/2013. 
 

PORTARIA Nº  706, DE 15  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 a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES solicitou a suspensão de 

suas férias agendadas para o período de 3 a 22/7/2013 – abono de 23/7 a 2/8/2012 (Portaria PRRJ nº 604/13, publicada DMPF-e nº 75/2013 - 
Extrajudicial, de 21/06/2013, pág. 82) a  partir da data de hoje, por necessidade de serviço, 

RESOLVE: alterar a Portaria PRRJ nº 604/2013 para incluir a Procuradora da República MARINA FILGUEIRA DE 
CARVALHO FERNANDES na distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados, a partir de 15/7/2013. 

 
PORTARIA Nº 707, DE 15 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 solicitou a suspensão de 2 dias de férias remanescentes marcadas de 15 a 

19/7/2013 (Portaria PRRJ nº 430/2013, publicada no DMPF-e nº 48/2013 - Extrajudicial, de 14/05/2013, pág. 49), em razão da sua participação nos 
seguintes eventos: dia 15 - reunião com a Bancada de Deputados Federias-RJ, sobre o PL nº 5776/2013 e, ainda, no dia 16 - reunião com a 
Corregedoria Regional do TRE-RJ, bem como a fruição desses dias em 22 e 23/7/2013; 

Considerando a designação do Procurador da República Cláudio Gheventer para exercer as funções inerentes à titularidade de 
Procurador-Chefe da PR/RJ no período de 15 a 19/7/2013, conforme portaria ainda não publicada; 

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,  

RESOLVE: 
Art. 1°. Alterar parcialmente a Portaria PRRJ nº 430/2013 para estabelecer a fruição de férias remanescentes do Procurador 

signatário no período de 17 a 19 e de 22 a 23/7/2013. 
Art. 2º. Tornar sem efeito a designação do Procurador da República Claudio Gheventer para exercer as funções inerentes à 

titularidade de Procurador-Chefe da PR/RJ para  17 a 19/7/2013.  
Art. 3º. Designar a Procuradora da República Marina Filgueira de Carvalho Fernandes para exercer as funções inerentes à 

titularidade de Procurador-Chefe da PR/RJ no período de 17 a 19 e de 22 a 23/7/2013.  
§ 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 708, DE  15  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 LAURO COELHO JÚNIOR solicitou a suspensão da distribuição dos feitos 

urgentes e audiências nos dias 08 e 09/08/2013 em razão de sua participação no 1º Congresso "Pensar MPF", a ser realizado em Brasília (Ofício 
Circular/MPF/PGR/SG nº 84/2013), 

RESOLVE: excluir o Procurador da República LAURO COELHO JÚNIOR, nos dias 08 e 09/08/2013, da distribuição de feitos 
urgentes e audiências, observando-se a devida compensação conforme portaria em vigor. 

 
PORTARIA Nº 709,  DE 15  DE JULHO DE 2013 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de  suas atribuições legais,  
Considerando os termos da Portaria PGR, bem como o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; 

Considerando que os dias não contemplados nesta Portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, 
conforme portarias em vigor; 

Considerando a necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os Procuradores que atuam na 
área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio das audiências das 8ª e 9ªVaras Federais Criminais, 

R E S O L V E:  
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Art. 1°. Adotar a seguinte escala de rodízio de audiências junto às  8ª e 9ª  Varas Federais Criminais: 
 

DATA PROCURADORES 

16/7/2013 – 8ª VFCR Gabriel Silveira de Queirós Campos 

17/7/2013 – 9ª VFCR Lauro Coelho Júnior 

 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do 

Procurador designado. 
Art. 2°. Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de 

permuta encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente Portaria. 
 

PORTARIA Nº  715,  DE 16 DE JULHO DE 2013 
 

Dispõe sobre regime de distribuição dos processos judiciais, procedimentos 
administrativos e inquéritos entre os Procuradores da República integrantes 
dos GCEAPs.  

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

atribuições legais, 
Considerando deliberação da Área Criminal, aprovada por votação majoritária, para alteração dos arts. 3º e  6º das Portarias 

PRRJ nº 587/2012 (publicada no BSMPF nº 12 da 2ª quinzena de junho de 2012) e 298/2013 (publicada no DMPF nº 23/2013-Administrativo, pág. 
26); 

Considerando a necessidade de colocar em um só texto a regulamentação no âmbito da Procuradoria da República no Rio de 
Janeiro e das Procuradorias da República nos municípios deste Estado, do exercício do controle externo da Atividade Policial, 

RESOLVE: 
Art. 1º.  Revogar as Portarias PRRJ nº 587/2012 e 298/2013. 
Art. 2º.  No Estado do Rio de Janeiro, o controle externo da atividade policial será exercido pelos Grupos de Controle Externo da 

Atividade Policial – GCEAPs, instituídos e regulamentados pela presente Portaria. 
Art. 3º. As atribuições dos GCEAPs recaem sobre todo órgão ou instituição federal, civil ou militar, aos quais seja atribuída 

parcela de poder de polícia, relacionada com a segurança pública e a persecução criminal, que se situem sob suas atribuições territoriais. 
Art. 4º. Além do GCEAP/Capital, que contará com, no mínimo, cinco Procuradores da República, fica instituído o 

GCEAP/Interior, que contará com, no mínimo, seis Procuradores da República. 
§1º. Aos integrantes do GCEAP/Capital compete a realização de inspeções ordinárias e extraordinárias nas repartições policiais 

localizadas na Capital e nos Municípios de Itaguaí e Seropédica; 
§2º. Aos integrantes do GCEAP/Interior compete a realização das inspeções ordinárias e extraordinárias, nas repartições policiais 

localizadas no Interior do Estado e não mencionadas no parágrafo anterior. 
Art. 5º. O Procurador-Chefe indicará ao Procurador-Geral da República os nomes dos integrantes dos GCEAPs, escolhidos 

dentre aqueles que se voluntariarem. 
Parágrafo único. Podem voluntariar-se os Procuradores da República com atribuição em matéria criminal ou com atribuição para 

presidir procedimentos e propor ações judiciais que tenham por objeto atos de improbidade administrativa praticados no exercício da atividade 
policial. 

Art. 6º. Não havendo voluntários suficientes a alcançar o número mínimo de integrantes, o Procurador-Chefe indicará ao 
Procurador-Geral da República, dentre os referidos no parágrafo único do art. 4º, o Procurador da República há mais tempo afastado do efetivo 
exercício de atribuições adicionais: 

I. Chefia da PR/RJ, incluído o substituto; 
II. Procurador Regional dos Direitos do Cidadão; 
III. Coordenação Criminal; 
IV. Representação no Conselho Deliberativo do Programa de Proteção a Testemunhas; 
V. Coordenação de Tutela Coletiva; 
VI. Coordenação de Estágio Acadêmico; 
VII. Grupo de Controle Externo da Atividade Policial; 
VIII. Coordenação da Biblioteca; 
IX. Grupos especiais formalmente instalados; 
X. Conselho Penitenciário. 
§1º. Não serão computados os exercícios de duração inferior a 6 meses. 
§2º. Servirá como critério de desempate o menor tempo de exercício como membro do GCEAP. Persistindo o empate, será 

indicado ao Procurador-Geral da República o Procurador mais novo na carreira, depois o mais antigo e assim, sucessivamente, até que se atinja a 
composição mínima dos GCEAPs. 

Art. 7º. Serão distribuídos entre os Procuradores da República integrantes dos GCEAP/Capital os processos judiciais, os 
procedimentos administrativos e os inquéritos que: 

I. tenham por objeto irregularidades administrativas, infrações disciplinares, atos de improbidade administrativa e ilícitos penais 
relacionados ao exercício da atividade policial. 

II. tenham por objeto irregularidades administrativas, infrações disciplinares, atos de improbidade administrativa e ilícitos penais 
praticados no âmbito dos órgãos policiais de controle interno. 
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III. guardem relação de conexão ou continência com o objeto dos processos judiciais, procedimentos administrativos e inquéritos 
mencionados nos incisos anteriores. 

§1º. Insere-se nas atribuições dos integrantes do  GCEAP/Capital a realização de audiências consideradas relevantes, a critério do 
Procurador da República integrante do GCEAP,nos processos judiciais referidos neste artigo. 

§2º. Decidindo o Procurador da República integrante do  GCEAP/Capital participar de audiência considerada relevante, deverá 
comunicar com antecedência mínima de 24h sua decisão ao Procurador da República ordinariamente designado para participar daquele ato 
processual, por rodízio geral ou por ser a audiência de sua atribuição natural. 

§3º. No caso do parágrafo anterior, o Procurador da República integrante do  GCEAP/Capital ficará então designado para a 
audiência desde que, no mesmo prazo de 24h, o Procurador da República ordinariamente designado não manifeste expressamente sua discordância. 

§4º. Havendo outras audiências designadas para a mesma data, além da relativa ao processo de controle externo, o integrante do  
GCEAP/Capital deverá participar de todas elas. 

§5º. A participação do integrante do GCEAP/Capital nas audiências previstas no parágrafo anterior será computada como 
audiência em rodízio geral, assim como as inspeções ordinárias e extraordinárias realizadas nas repartições policiais. 

§6º. No âmbito das PRMs, os feitos referidos nos incisos I a III observarão as regras ordinárias de distribuição entre os 
Procuradores da República, independentemente de haver integrante do GCEAP/Interior nela lotado. 

Art. 8º. A distribuição dos feitos elencados no art. 7º será devidamente compensada, de forma a equilibrar o quantitativo de feitos 
recebidos pelos demais gabinetes.  

Art. 9º. Ao Coordenador dos GCEAPs e a seu Substituto, eleitos pela maioria simples de seus integrantes, compete a direção dos 
trabalhos e a representação interna e externa de todos os GCEAPs, assim como a solução dos casos não previstos nesta Portaria, observada a 
independência funcional de seus integrantes e o eventual sigilo dos processos judiciais, procedimentos administrativos e inquéritos que lhes forem 
distribuídos. 

§1º. A eleição do Coordenador dos GCEAPs e de seu Substituto ocorrerá sempre em dezembro dos anos ímpares. 
§2º. O mandato do Coordenador dos GCEAPs e de seu Substituto será de dois anos, iniciando-se sempre em janeiro dos anos 

pares, permitida a recondução. 
Art. 10. O mandato dos integrantes dos GCEAPs será de dois anos, a contar da nomeação, permitida a recondução. 
Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data revogadas as disposições em contrário. 
Art. 12. Dê-se ciência aos Exmos. Srs. Procuradores da República da PR/RJ e à COORJU. 
 

GUILHERME GUEDES RAPOSO 
Procurador-Chefe da PR/RJ 

 
FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA 

Coordenador dos GCEAPs 
GUILHERME GUEDES RAPOSO 

 
PORTARIA Nº 47, DE 15 DE JULHO DE 2013 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscrito, com lastro nos arts.127 caput e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art.6º, VII, da Lei Complementar  75/93; e 
Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes ao Procedimento Administrativo nº 

1.30.017.000481/2012-21,  DETERMINA: 
Art. 1º – Converta-se o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: 

“PATRIMÔNIO PÚBLICO – Apuração da correta aplicação de verbas do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública no 
Município de Queimados.”. 

Art. 2º – Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
 

PORTARIA Nº 48, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 

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

Considerando o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando a necessidade de continuidade das investigações dos fatos referentes ao Procedimento Administrativo nº 
1.30.017.000461/2012-51,  DETERMINA: 

Art. 1º – Converta-se o presente Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO – Apuração da correta aplicação de verbas do Programa Especial de Recuperação da Rede Física Escolar Pública no 
Município de Duque de Caxias.”. 

Art. 2º – Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para conhecimento e publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
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PORTARIA Nº 61, DE 16 DE JULHO DE 2013 
 
CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Administrativo nº  1.30.005.000028/2013-35, com o objetivo de apurar 

notícia publicada no jornal "O Globo", 2ª edição, página 8, de 14/01/2013, sob o título "Homem desaparece ao ser lançado da Ponte".  
CONSIDERANDO que, de acordo com o novo regramento do CSMPF, o prazo de tramitação do procedimento administrativo 

deverá ser de 90 (noventa) dias, prorrogável uma única vez por igual período; 
CONSIDERANDO que o presente procedimento administrativo tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias; 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais, 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República resolve: 
Converter o Procedimento Administrativo nº 1.30.005.000028/2013-35 em Inquérito Civil com base nas razões e fundamentos 

expressos na presente Portaria para regular e formar coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
autuando-a e publicando-a no sítio oficial deste Procuradoria da República. 

Proceda-se ao registro a presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro desta Procuradoria da 
República. 

Encaminhe-se cópia da presente à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para ciência e publicação em diário oficial. 
 

ANTONIO AUGUSTO CANEDO 
 

PORTARIA Nº 404, DE 22 DE MAIO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.30.001.003018/2013-91 
 
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, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de 
maio de 1993, nos artigos 1º, V e 8º,§1º da Lei nº 7.347/1985, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/1990, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, 
ambos da Resolução CSPMF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e:  

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, bem como promover ações necessárias ao exercício de 
suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.096/1995 e para além de doações de pessoas físicas ou jurídicas, o 
Fundo Partidário é composto pelo montante das multas e penalidade pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, bem como 
por recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual, e ainda por dotações orçamentárias da União nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicado por trinta e cinco 
centavos de real, em valores de agosto de 1995;  

CONSIDERANDO que a natureza pública de parte dos recursos que integram o Fundo Partidário impõe aos respectivos 
beneficiários a obrigação de prestar contas das verbas que lhes são repassadas, nos termos do art. 30 e seguintes c/c art. 44, §§ 1º e 2º da Lei nº 
9.096/1995 e também das Resoluções nº 21.841/2004 e nº 21.975/2004 do Tribunal Superior Eleitoral; 

CONSIDERANDO o teor da representação de fls. 3 e a listagem de fls. 5, pelas quais se noticia a omissão do Diretório Regional 
do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B quanto à prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Partidário (Prestação de Contas TRE/RJ 
nº 139.95.2012.6.19.0000); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, que submete os partidos políticos à prestação de 
contas perante a Justiça Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da já citada Lei nº 9.096/95, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação 
total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei,  

CONSIDERANDO, da mesma forma, que nos termos do art. 33 da Resolução nº 21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral, os 
dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas ou pelas 
irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos; 

CONSIDERANDO que, em conjugação com ambos os dispositivos citados acima, a omissão em prestar contas da utilização dos 
recursos do Fundo Partidário pode ensejar, em tese, a incidência do artigo 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, com a configuração de ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da    Administração Pública e contra os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições; 

CONSIDERANDO, por fim, que as dotações orçamentárias da União destinadas à composição do Fundo Partidário induzem a 
competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da  Constituição Federal) e, por consequência, a atribuição do Ministério Público Federal;  

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1.   o registro e autuação deste feito; 
2.a comunicação da instauração do mesmo à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
3.que se oficie o Diretório Regional do Partido Trabalhista do Brasil – PT do B , na pessoa de seu presidente, requisitando, no 

prazo de dez dias: 
3.1) que se manifeste quanto à omissão de prestação de contas dos recursos do fundo partidário registrada no processo de 

Prestação de Contas nº 139.95.2012.6.19.0000 do Tribunal Regional Eleitoral; 
3.2) que informe a instituição financeira e o número da conta bancária específica beneficiária dos recursos constantes no referido 

processo de Prestação de Contas; 
4.no ofício da diligência do item anterior, faculte-se ao destinatário a apresentação de outras informações que julgar úteis em 

relação ao objeto deste inquérito civil público. 
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ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
 

PORTARIA Nº 425, DE 22 DE MAIO DE 2013 
 

Peça de informação nº 1.30.001.003145/2013-91 
 
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, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de 
maio de 1993, nos artigos 1º, V e 8º,§1º da Lei nº 7.347/1985, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/1990, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, 
ambos da Resolução CSPMF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e:  

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, bem como promover ações necessárias ao exercício de 
suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.096/1995 e para além de doações de pessoas físicas ou jurídicas, o 
Fundo Partidário é composto pelo montante das multas e penalidade pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, bem como 
por recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual, e ainda por dotações orçamentárias da União nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicado por trinta e cinco 
centavos de real, em valores de agosto de 1995;  

CONSIDERANDO que a natureza pública de parte dos recursos que integram o Fundo Partidário impõe aos respectivos 
beneficiários a obrigação de prestar contas das verbas que lhes são repassadas, nos termos do art. 30 e seguintes c/c art. 44, §§ 1º e 2º da Lei nº 
9.096/1995 e também das Resoluções nº 21.841/2004 e nº 21.975/2004 do Tribunal Superior Eleitoral; 

CONSIDERANDO o teor da representação de fls. 3 e a listagem de fls. 5, pelas quais se noticia a omissão do Diretório Regional 
do Partido Socialista dos Tralhadores Unificado - PSTU quanto à prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Partidário (Prestação de 
Contas TRE/RJ nº 554-15.2011.6.19.0000); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, que submete os partidos políticos à prestação de 
contas perante a Justiça Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da já citada Lei nº 9.096/95, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação 
total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei,  

CONSIDERANDO, da mesma forma, que nos termos do art. 33 da Resolução nº 21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral, os 
dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas ou pelas 
irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos; 

CONSIDERANDO que, em conjugação com ambos os dispositivos citados acima, a omissão em prestar contas da utilização dos 
recursos do Fundo Partidário pode ensejar, em tese, a incidência do artigo 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, com a configuração de ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da    Administração Pública e contra os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições; 

CONSIDERANDO, por fim, que as dotações orçamentárias da União destinadas à composição do Fundo Partidário induzem a 
competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da  Constituição Federal) e, por consequência, a atribuição do Ministério Público Federal;  

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1.   o registro e autuação deste feito; 
2. a comunicação da instauração do mesmo à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
3. que se oficie o Diretório Regional do Partido Socialista dos Tralhadores Unificado - PSTU , na pessoa de seu presidente, 

requisitando, no prazo de dez dias: 
3.1) que se manifeste quanto à omissão de prestação de contas dos recursos do fundo partidário registrada no processo de 

Prestação de Contas nº 554-15.2011.6.19.0000 do Tribunal Regional Eleitoral; 
3.2) que informe a instituição financeira e o número da conta bancária específica beneficiária dos recursos constantes no referido 

processo de Prestação de Contas; 
4. no ofício da diligência do item anterior, faculte-se ao destinatário a apresentação de outras informações que julgar úteis em 

relação ao objeto deste inquérito civil público. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
 

PORTARIA Nº 430, DE 22 DE MAIO DE 2013 
 

Peça de informação nº 130.001.003130/2013-22 
 
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, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de 
maio de 1993, nos artigos 1º, V e 8º,§1º da Lei nº 7.347/1985, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/1990, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, 
ambos da Resolução CSPMF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e:  

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, bem como promover ações necessárias ao exercício de 
suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.096/1995 e para além de doações de pessoas físicas ou jurídicas, o 
Fundo Partidário é composto pelo montante das multas e penalidade pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, bem como 
por recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual, e ainda por dotações orçamentárias da União nunca 
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inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicado por trinta e cinco 
centavos de real, em valores de agosto de 1995;  

CONSIDERANDO que a natureza pública de parte dos recursos que integram o Fundo Partidário impõe aos respectivos 
beneficiários a obrigação de prestar contas das verbas que lhes são repassadas, nos termos do art. 30 e seguintes c/c art. 44, §§ 1º e 2º da Lei nº 
9.096/1995 e também das Resoluções nº 21.841/2004 e nº 21.975/2004 do Tribunal Superior Eleitoral; 

CONSIDERANDO o teor da representação de fls. 3 e a listagem de fls. 5, pelas quais se noticia a omissão do Diretório Regional 
do Partido Social Liberal - PSL quanto à prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Partidário (Prestação de Contas TRE/RJ nº 130-
07.2010.6.19.0000); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, que submete os partidos políticos à prestação de 
contas perante a Justiça Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da já citada Lei nº 9.096/95, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação 
total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei,  

CONSIDERANDO, da mesma forma, que nos termos do art. 33 da Resolução nº 21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral, os 
dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas ou pelas 
irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos; 

CONSIDERANDO que, em conjugação com ambos os dispositivos citados acima, a omissão em prestar contas da utilização dos 
recursos do Fundo Partidário pode ensejar, em tese, a incidência do artigo 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, com a configuração de ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da    Administração Pública e contra os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições; 

CONSIDERANDO, por fim, que as dotações orçamentárias da União destinadas à composição do Fundo Partidário induzem a 
competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da  Constituição Federal) e, por consequência, a atribuição do Ministério Público Federal;  

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1.   o registro e autuação deste feito; 
2. a comunicação da instauração do mesmo à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
3. que se oficie o Diretório Regional do Partido Social Liberal - PSL, na pessoa de seu presidente, requisitando, no prazo de dez 

dias: 
3.1) que se manifeste quanto à omissão de prestação de contas dos recursos do fundo partidário registrada no processo de 

Prestação de Contas nº 130-07.2010.6.19.0000 do Tribunal Regional Eleitoral; 
3.2) que informe a instituição financeira e o número da conta bancária específica beneficiária dos recursos constantes no referido 

processo de Prestação de Contas; 
4. no ofício da diligência do item anterior, faculte-se ao destinatário a apresentação de outras informações que julgar úteis em 

relação ao objeto deste inquérito civil público. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
 

PORTARIA Nº 435, DE 22 DE MAIO DE 2013 
 

Peça de informação nº 1.30.001.003080/2013-83 
 
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, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de 
maio de 1993, nos artigos 1º, V e 8º,§1º da Lei nº 7.347/1985, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/1990, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, 
ambos da Resolução CSPMF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e:  

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, bem como promover ações necessárias ao exercício de 
suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.096/1995 e para além de doações de pessoas físicas ou jurídicas, o 
Fundo Partidário é composto pelo montante das multas e penalidade pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas, bem como 
por recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual, e ainda por dotações orçamentárias da União nunca 
inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicado por trinta e cinco 
centavos de real, em valores de agosto de 1995;  

CONSIDERANDO que a natureza pública de parte dos recursos que integram o Fundo Partidário impõe aos respectivos 
beneficiários a obrigação de prestar contas das verbas que lhes são repassadas, nos termos do art. 30 e seguintes c/c art. 44, §§ 1º e 2º da Lei nº 
9.096/1995 e também das Resoluções nº 21.841/2004 e nº 21.975/2004 do Tribunal Superior Eleitoral; 

CONSIDERANDO o teor da representação de fls. 3 e a listagem de fls. 5, pelas quais se noticia a omissão do Diretório Regional 
do Partido Republicano Progressista - PRP quanto à prestação de contas dos recursos repassados pelo Fundo Partidário (Prestação de Contas TRE/RJ 
nº 559-37.2011.6.19.0000); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 17, inciso III, da Constituição Federal, que submete os partidos políticos à prestação de 
contas perante a Justiça Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37 da já citada Lei nº 9.096/95, a falta de prestação de contas ou sua desaprovação 
total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei,  

CONSIDERANDO, da mesma forma, que nos termos do art. 33 da Resolução nº 21.841/2004 do Tribunal Superior Eleitoral, os 
dirigentes partidários das esferas nacional, estadual e municipal ou zonal respondem civil e criminalmente pela falta de prestação de contas ou pelas 
irregularidades constatadas na escrituração e na prestação de contas dos respectivos órgãos diretivos; 
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CONSIDERANDO que, em conjugação com ambos os dispositivos citados acima, a omissão em prestar contas da utilização dos 
recursos do Fundo Partidário pode ensejar, em tese, a incidência do artigo 11, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, com a configuração de ato de 
improbidade administrativa que atenta contra os princípios da    Administração Pública e contra os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições; 

CONSIDERANDO, por fim, que as dotações orçamentárias da União destinadas à composição do Fundo Partidário induzem a 
competência da Justiça Federal (artigo 109, inciso I, da  Constituição Federal) e, por consequência, a atribuição do Ministério Público Federal;  

Resolve o Ministério Público Federal, pelo Procurador da República que esta subscreve, instaurar o presente INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO, adotando, desde já, as seguintes providências: 

1.   o registro e autuação deste feito; 
2. a comunicação da instauração do mesmo à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 
3. que se oficie o Diretório Regional do Partido Republicano Progressista - PRP, na pessoa de seu presidente, requisitando, no 

prazo de dez dias: 
3.1) que se manifeste quanto à omissão de prestação de contas dos recursos do fundo partidário registrada no processo de 

Prestação de Contas nº 559-37.2011.6.19.0000 do Tribunal Regional Eleitoral; 
3.2) que informe a instituição financeira e o número da conta bancária específica beneficiária dos recursos constantes no referido 

processo de Prestação de Contas; 
4. no ofício da diligência do item anterior, faculte-se ao destinatário a apresentação de outras informações que julgar úteis em 

relação ao objeto deste inquérito civil público. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PORTARIA Nº 6, DE 9 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, em face do disposto nos artigos 2º., inciso II, e 4º, inciso II, da Resolução 
CSMPF n.º 87/2006 e: 

Considerando os elementos até então carreados aos autos do inquérito civil público n.º 1.29.018.000293/2012-12, instaurado com 
o fito de apurar possíveis irregularidades quanto aos critérios eleitos pelos órgãos públicos para a seleção de beneficiários do programa federal Minha 
Casa Minha Vida - PMCMV; 

Considerando que em reunião realizada nesta Procuradoria da República no dia 31 de janeiro de 2013 ficaram estabelecidas 
metas a serem cumpridas pelos órgãos envolvidos, notadamente Caixa Econômica Federal e o município de Erechim, a fim de sanar os problemas 
que vêm impedindo a rápida entrega das moradias aos beneficiários e a exclusão do PMCMV dos já contemplados que praticaram condutas 
contrárias aos fins a que se destina o Programa; 

Considerando que o Programa Minha Casa Minha Vida tem por finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição 
de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, conforme as faixas de renda 
definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma das modalidades de operações (Lei nº. 11.977/2009, alterada pela Lei 12.424/2011); 

Considerando que o art. 7º. da Lei 12.424/2011 dispõe: ”Em casos de utilização dos recursos de que tratam os incisos I, II e III do 
art. 2º. em finalidade diversa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao disposto nos arts. 6º, 6º.-A e 6º.-B, será exigida a devolução ao erário 
do valor da subvenção concedida, acrescido de juros e atualização monetária, com base na remuneração dos recursos que serviram de lastro à sua 
concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei”; 

Considerando que o art. 9º. da Lei 12.424/2011 dispõe: “A gestão operacional dos recursos destinados à concessão da subvenção 
do PNHU de que trata o inciso I do art. 2o desta Lei será efetuada pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 
competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 
notificações e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n. 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, 
IV e VII);  

Considerando, por fim, a necessidade de segregar as matérias delineadas no feito originário e de continuar a apuração dos fatos 
ora narrados, 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para promover a mais ampla apuração dos fatos noticiados. 
Registre-se e autue-se a presente Portaria com o seguinte objeto: “possíveis irregularidades quanto aos critérios eleitos pelos 

órgãos públicos para a seleção e substituição de beneficiários do programa federal Minha Casa Minha Vida – PMCMV”. 
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 n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 
 

CINTHIA GABRIELA BORGES 
 

PORTARIA Nº 12, DE 15 DE JULHO DE 2013 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, na cidade de Uruguaiana/RS, pela Procuradora da República signatária, nos autos do 

Procedimento Administrativo n.º 1.29.011.000205/2012-34: 
CONSIDERANDO a dicção do artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, que elenca, dentre as funções institucionais 
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do Ministério Público, a de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais, e a de 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para proteção do patrimônio público e social, e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a incumbência da União de, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, regular e 
fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, nos termos da Lei n.º 9.427/96; 

CONSIDERANDO a representação formulada pela Comissão de Desenvolvimento de Passo Novo, 2º Distrito do Município de 
Alegrete/RS, noticiando interrupções e variações de tensão no fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras locais por parte da 
concessionária AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A., além de precárias condições das instalações de iluminação pública e 
das redes de distribuição na região; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar a atuação fiscalizatória da ANEEL, em relação a essas reclamações pontuais 
relativamente aos serviços prestados pela concessionária no Distrito de Passo Novo, estando, no presente momento, pendente o resultado de vistoria 
solicitada àquela autarquia para a verificação da infraestrutura e das condições de prestação de serviços existentes na localidade; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo para tramitação deste Procedimento Administrativo, conforme o artigo 4º, parágrafo 
4º, da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP n.º 87/2010; 

CONSIDERANDO o imperioso prosseguimento da instrução dos autos; 
RESOLVE converter este Procedimento Administrativo em Inquérito Civil Público com o seguinte objeto: “Averiguação de 

possível má prestação de serviços de energia elétrica no Distrito de Passo Novo - Alegrete/RS. Interrupções e variações de tensão. Precariedade das 
redes de distribuição. AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. Atuação fiscalizatória da ANEEL.”. 

Para tanto, deverá ser feita a autuação, registro e publicação desta Portaria de Instauração, com os documentos a ela anexos, nos 
termos da Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
BRUNA PFAFFENZELLER 

Procuradora da República 
 

PORTARIA N° 24, 12 DE JULHO DE 2013. 
 

Inquérito Civil Público n° 1.29.003.000195/2013-17 
 
O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares; 
Considerando os termos do Decreto de utilidade pública expedido pela Presidência da República em 24/08/2011, dos imóveis que 

especifica, por serem “...necessários à construção, implantação e operação da extensão do trecho da Linha 1 do sistema metroferroviário da Região 
Metropolitana de Porto Alegre – Trecho São Leopoldo-Novo Hamburgo ...” (cópia anexa). 

Considerando que a causa de pedir da Ação de Desapropriação 019/1.12.0004973-3(cópia anexa), além de várias outras análogas 
pertinentes à idêntica região desapropriada pela TRENSURB,  é a Declaração de Utilidade Pública contida no decreto referido fundada na 
“necessidade de promover mobilidade urbana e interurbana”(fl. 02 da Inicial da desapropriação); 

Considerando a publicação, no Jornal NH de 20/05/2013, à fl. 09, do Projeto de Terminal Rodoviário Urbano ao lado da futura 
estação terminal do metrô neste Município (Estação Novo Hamburgo) em área  objeto de Desapropriação por Utilidade Pública; 

Considerando  a peça oficial divulgada pela TRENSURB:'ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE 
INTEGRAÇÃO MULTIMODAL JUNTO À FUTURA ESTAÇÃO DE NOVO HAMBURGO DA TRENSURB', reportando que o empreendimento 
terá quatro pavimentos, sendo dois do subsolo destinados a estacionamento e outros dois a terminal de ônibus e ambiente comercial(lojas, 
supermercado, etc.), área construída superior a 41mil m2 em terreno de 15mil m2, de custo estimado em R$ 88 milhões, posteriormente, mediante 
aluguel anual de R$ 440 mil concedido à iniciativa privada; 

Considerando representação de expropriados, a exemplo da Brusis Comércio de Instrumentos Musicais Ltda, os quais estiveram 
nesta Procuradoria da República instando o Ministério Público Federal a atuar, apontando: a)o desvio de finalidade da desapropriação, eis que esse 
terminal nunca foi previsto no decreto respectivo, muito menos nos projetos iniciais da extensão do trem a Novo Hamburgo divulgados à sociedade 
em audiência pública; b)verificado que a extensa área desapropriada no centro da cidade teve valores ofertados aos proprietários aquém do justo, 
contrariando o apregoado pela Constituição Federal; c)que nesses últimos anos, enquanto ocorria a ampliação da linha de São Leopoldo a Novo 
Hamburgo, os proprietários dessa área foram reiteradamente procurados por representantes de grupos econômicos interessados em adquirir seus 
imóveis, situação que, mediante a desapropriação coletiva a preços aquém dos devidos e edificação custeada pelo erário do terminal, será viabilizada 
pela posterior privatização de sua operação a um desses grupos; d)a total inconsistência da justificativa(estudo) do terminal, exemplificando com a 
pesquisa aleatória de opinião com apenas 200 pessoas que circulavam na região sobre as necessidades de maior demanda, apontado supermercado,  
quando há um 'BIG 'a cerca de 200 metros e a cidade como um todo é servida por todas as redes desse setor varejista; e)ainda no âmbito da 
justificativa, embora as diversas estações do TRENSURB até Porto Alegre tenham muito maior demanda, nenhuma delas foi contemplada com esse 
espécie de infraestrutura; f)que, embora a estimativa de gasto do poder público, R$ 88 milhões, seja flagrantemente insuficiente ao empreendimento, 
a projeção de privatização mediante aluguel de R$ 440 mil/anuais é aviltante ao erário; g)a propósito da localização em Novo Hamburgo, na 
penúltima estação, da FENAC(Feira Nacional do Calçado), há imensa área pública já destinada a estacionamento, etc., a qual poderia receber esse 
terminal intermodal de passageiros, sem o grave ônus de sê-lo no centro da cidade;     

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, além de outras ações 
necessárias, para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivo, relativos ao consumidor (art. 129, III, da Constituição 
Federal; art. 6º, VII, “c”, da Lei Complementar n° 75/93); 

Resolve instaurar Inquérito Civil Público, a fim de verificar possível desvio de finalidade/destinação dos imóveis desapropriados 
em razão do Decreto de utilidade pública expedido pela Presidência da República em 24/08/2011. 

Para tanto, determina-se à Secretaria da Tutela Coletiva que autue esta portaria e remeta cópia à Egrégia 5ª CCR, para comunicar 
a instauração deste inquérito civil e requerer a publicação deste ato no Diário Oficial da União, em observância aos arts. 5º, VI, 6º e 16, § 1º, I, da 
Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 
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 CELSO TRÊS 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
 

DESPACHO DE 11 DE JULHO DE 2013 
 
Inquérito Civil nº 1.31.000.000776/2012-40. Assunto: Apurar a conduta da 
Empresa Brasil Telecom, que teria omitido informações aos consumidores 
quanto à cobrança de taxas pela prestação de serviço efetuada pelas Casas 
Lotéricas (pagamentos de contas telefônicas sem fatura por meio do 
fornecimento do número da linha). 

 
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado visando apuração de conduta da empresa Brasil Telecom, que teria omitido 

informações aos consumidores quanto à cobrança de taxas pela prestação de serviço efetuada pelas Casas Lotéricas (pagamentos de contas telefônica 
sem fatura por meio do fornecimento do número da linha). 

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 28/06/2013, 
prorrogo o prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 
17/09/2007, com as alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 
06/04/2010 alterada pela Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 3ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 
enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da 
investigação até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Aproveitando a oportunidade, e visando dar continuidade à investigação, determino as seguintes diligências: 
1. Expeça-se Recomendação à Brasil Telecom S/A e às Casas Lotéricas de todo Estado de Rondônia, que já se encontra juntada 

aos autos. 
Para realização das requisições citadas, concede-se o prazo de 10 (dez) dias úteis.  
Após a resposta, voltem os autos conclusos para deliberação.        
 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 
Procuradora da República 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 12 DE JULHO DE 2013 

 
Ref. Inquérito Civil Público n° 1.31.000.000726/2012-62. Assunto: Trata-se 
de Certidão da servidora Carina Donato dando conta do recebimento de 
denúncia de cobrança de taxa para expedição de Histórico pela FATEC-RO. 

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

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da 
Carta Magna de 1988; 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo, dentre outros, a coibição e repressão 
eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo que causar prejuízos aos consumidores (artigo 4º, inciso VI, do Código de Defesa 
do Consumidor); 

CONSIDERANDO que o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do consumidor a 
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade 
e preço, bem como a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral (inciso II e X, do mesmo dispositivo); 

CONSIDERANDO que é princípio da relação de consumo a transparência disposto no caput do artigo 4º do Código de Defesa do 
Consumidor; 

CONSIDERANDO que o artigo 51, da Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, dispõe a possibilidade de serem 
consideradas nulas de pleno direito cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas e em descordo com o sistema de proteção ao 
consumidor; 
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CONSIDERANDO que, conforme disposição do artigo 1º da Lei nº 9.870/99, Lei das Mensalidades, os documentos relacionados 
à vida acadêmica são custeados pelos alunos por meio de anualidade, semestralidade ou mensalidades escolares, pois referem-se a serviços 
diretamente ligados à atividade de ensino; 

CONSIDERANDO a  Certidão  de exarada em 15 de setembro de 2010, o qual noticia possível cobrança indevida de taxa para 
expedição de histórico escolar pela Faculdades de Ciências Administrativas e de Tecnologia de Rondônia (FATEC); 

CONSIDERANDO que foram detectadas algumas irregularidades na cobrança de taxas por parte da Instituição de Ensino 
Superior, FATEC-RO; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República in fine assinada, no exercício de suas funções 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 6º, XX, da Lei 
Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 
promover, resolve: 

RECOMENDAR 
à FATEC-RO, que deixe de cobrar taxas referentes: 
a) a justificativas de faltas, quando estas se fundarem em atestado médico que comprove a incapacidade do aluno não comparecer 

as aulas; 
b) à realização de provas de 2ª chamada, quando o motivo da não realização da prova for a incapacidade do aluno de comparecer 

as aulas; 
c) à revisão de prova, tendo em vista a natureza do requerimento, em que o aluno tem o direito de ser avaliado correta e 

adequadamente, segundo os padrões definidos pela Instituição, dentro da autonomia tecno-cientifica universitária. 
Esta Procuradoria da República fixa, nos termos do art. 23, §1º, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do MPF, o prazo 

de 90 (noventa) dias para o cumprimento da presente Recomendação, devendo este Órgão Ministerial ser informado sobre seu acatamento, no prazo 
de 10 (dez) dias, sob pena de, em caso de desatendimento, tomar as providências judiciais ou extrajudiciais cabíveis. 

 
GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 

DESPACHO DE 12 DE JULHO DE 2013 
 

Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000141/2013-39 
 
Tendo em vista a imprescindibilidade do prosseguimento das diligências para solução das irregularidades objeto destes autos, 

bem como o transcurso do prazo previsto no artigo 2º, §6º da Resolução 23/07, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, PRORROGO 
por 90 (noventa) dias o prazo para conclusão do presente procedimento. 

Outrossim, caso ainda não encerrado este Procedimento Administrativo no prazo supra, sejam novamente conclusos os autos para 
análise da adoção das medidas previstas no § 7º, do art. 2º da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/2010 do CSMPF.  

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
PORTARIA Nº   25, DE 9 DE JULHO DE 2013 

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

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

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

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

Considerando as informações extraídas dos autos da Ação Penal nº 5000522-24.2010.404.7216, que noticiam supostas 
irregularidades na aquisição de sala comercial pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina no Município de Laguna/SC, onde funciona, 
atualmente, o Cartório da 20ª Zona Eleitoral; 

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

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

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

necessidade da descrição do fato objeto da presente investigação; 
RESOLVE 
Instaurar INQUÉRITO CIVIL, cujo objeto é: “Apurar supostas irregularidades na aquisição de sala comercial pelo Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina no Município de Laguna/SC, onde funciona, atualmente, o Cartório da 20ª Zona Eleitoral”, 
DETERMINANDO: 
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a) a autuação e registro, bem como a publicação da presente portaria pelo Sistema Único e por meio eletrônico (intranet página 
da PRSC), nos moldes dos arts. 4°, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07 do CNMP; 

b) a realização de diligência junto ao site do TRE/SC, do período em que o Desembargador referido na documentação esteve na 
presidência; 

c) a expedição de ofício à Gerência Regional do Patrimônio da União, solicitando toda a documentação relativa à compra do 
imóvel; 

d) a expedição de ofício ao Município de Laguna/SC, para que envie cópia da documentação relativa à autorização e 
licenciamento da obra. 

 
ELOI FRANCISCO ZATTI FACCIONI 

 
PORTARIA Nº 157, 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, 
a) considerando o comparecimento da Sra. DILETA DOS SANTOS DORNELLES noticiando a negativa de fornecimento de 

medicamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS:  
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.33.001.000341/2013-00, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e no sítio da PRSC e comunique-se esta instauração ao 

Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR 4ª Região , para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e 
II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MICHAEL VON MÜHLEN DE BARROS GONÇALVES 

 
PORTARIA Nº 158,  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, 
a) considerando o comparecimento da Sra. ANDÍLIA BERNARDO noticiando a negativa de fornecimento de medicamentos 

pelo Sistema Único de Saúde – SUS:  
Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº 1.33.001.000338/2013-88, para promover ampla apuração dos fatos noticiados. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se no Diário Oficial da União e no sítio da PRSC e comunique-se esta instauração ao 

Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR 4ª Região , para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e 
II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MICHAEL VON MÜHLEN DE BARROS GONÇALVES 

 
PORTARIA Nº 245, DE 12 DE JULHO DE 2013 

 
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. PRDC. 
SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DESABASTECIMENTO DE 
MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA HEPATITE C E DO 
CÂNCER NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FILGASTRINA. ESTADO 
DE SANTA CATARINA. 

 
O Ministério Público Federal, por seu Procurador signatário, no uso de suas atribuições na Subseção Judiciária Federal de 

Florianópolis/SC; 
Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 

c/c artigo 129, III e IX, da Constituição da República; 
Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos (arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República; arts. 81/82 e 91/92 da Lei 8.078/90 e art. 21 da Lei n.º 7.347/85); 
Considerando os termos da Representação PR-SC-00015406/2013 noticiando que a Secretaria Estadual de Saúde de Santa 

Catarina deixou de fornecer o medicamento Filgastrina, utilizado para tratamento da hepatite C, em razão da suspensão da fabricação, distribuição e 
comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, do referido fármaco produzido pela empresa Blausiegel Indústria e 
Comércio Ltda, marca que era a utilizada pela SES e que teve de ser recolhida; 

RESOLVE:  
Converter as presentes Peças de Informação em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o fim de apurar o desabastecimento do 

medicamento filgastrina, destinado ao tratamento da hepatite C e do câncer, no Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. 
Desde logo determina-se o que segue: 

a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil Público, nos termos do art. 2º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles nos sistemas informatizados desta Órgão; 

b) comunique-se a instauração do Presente à r. PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO;e ao NÚCLEO 
DE APOIO OPERACIONAL À PFDC DA 4ª REGIÃO – NAOP4; 

c) acoste-se os documentos que instruem a presente; 



DMPF-e Nº 93/2013 - EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de julho de 2013 Publicação: quarta-feira, 17 de julho de 2013 47 

 

 
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 

 

d) após, voltem conclusos. 
 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
 
 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE JUNHO DE 2013 
 

Objeto: Convênio celebrado entre o Ministério do Esporte e Liga Atlética 
Chapecoense. Não prestação de contas pelo gestor da verba pública. 
Instauração de Tomadas de Constas Especial pelo Tribunal de Constas da 
União. Improbidade Administrativa. Procedimento Preparatório nº 
1.33.002.000246/2013-98 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria da República em decorrência de Tomada de 
Contas nº 037.989/2011-11, referente ao Convênio nº 418/2007, celebrado em 31/12/2007, entre o Ministério do Esporte e a Liga Atlética 
Chapecoense, para destinação de R$32.550,40 a esta última entidade. 

No Acórdão nº 2515/2013 – TCU – 2ª Câmara, o Tribunal julgou irregulares as contas da Liga Atlética Chapecoense e de seu 
presidente, Sr. Silvenio Mergen, condenando-os solidariamente ao pagamento do valor de R$ 35.550,40, bem como aplicar, individualmente, a 
ambos a importância de R$4.000,00  a título de multa (fl. 06). 

É o necessário relatório. 

1. DA INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AO CASO ANTE A AUSÊNCIA DA 
PARTICIPAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO: 

Inicialmente, importante frisar acerca da não aplicação da Lei de Improbidade Administrativa à espécie, tendo em vista que não 
há a concorrência/participação de qualquer agente público para a não prestação de contas do aludido convênio.  

O ato irregular que motivou o envio da TCE ao Ministério Público Federal foi a ausência de prestação de contas referente ao 
Convênio nº 418/2007, no valor de R$ 32.550,40, firmado entre o Ministério do Esporte e a Liga Atlética Chapecoense.  

Ocorre que o presidente da Liga Atlética Chapecoense, Sr. Silvenio Mergen, a quem incumbia a prestação de contas, não 
desempenhava a função de agente público, pressuposto inarredável para a incidência da LIA (art. 2º). 

A propósito, EMERSON GARCIA (in Improbidade Administrativa. 5ª ed., Lumen Juris, 2010, p. 282) refere que“somente será 
possível falar em punição de terceiros em tendo sido o ato de improbidade praticado por um agente público, requisito indispensável à incidência da 
Lei nº 8.429/1992. Não sendo divisada a participação do agente público, estará o extraneus sujeito a sanções outras que não aquelas previstas nesse 
diploma legal”. 

Não se desconhece, é verdade, da possibilidade de aplicação da LIA a particulares que, mesmo não sendo agente público, induza, 
concorra ou se beneficie da prática do ato de improbidade (art. 3º, LIA). Porém, mesmo nessas hipóteses é necessária a participação ativa de agente 
público. O particular, portanto, desacompanhado de agente público, não comete ato de improbidade. 

Isso não significa dizer que os valores não poderão volver ao Erário. Deverão.  O ressarcimento é imperativo lógico, inclusive 
imprescritível (art. 37, §5º, da CRFB). Não se aplicam, tão somente, as sanções da LIA. 

Assim, ausente a qualidade de agente público do resposável pela prestação de contas referente ao Convênio supramencionado, 
inaplicável a Lei nº 8.429/92. 

2.DA IMPOSSIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL SUBSTITUIR-SE À ADVOCACIA PÚBLICA PARA 
AJUIZAR DEMANDA COM FINS MERAMENTE PECUNIÁRIOS: 

Em relação ao Acórdão do TCU, impende observar que a execução destes valores (valor do convênio e multa) é de competência 
da União – Advocacia Geral da União, tendo em vista que não compete ao Ministério Público Federal patrocinar mero interesse pecuniário da União, 
tampouco exercer-lhe representação judicial  (art. 129, inc. IX, Constituição Federal).  

Não há qualquer outro interesse que justifique a intervenção do Ministério Público Federal, pois sequer há ato de improbidade 
administrativa que circunde o caso.  

Diante do exposto, promovo o ARQUIVAMENTO deste Procedimento Preparatório, com a consequente intimação do 
interessado (Silvenio Mergen) para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Encerrado o aludido prazo, remetam-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins de análise e homologação, 
conforme dispõe o art. 9º e seus parágrafos da Lei n. 7.437/85, e art. 62 da Lei Complementar n. 75/93, para posterior baixa nos controles internos 
desta Procuradoria.  

 
RENATO DE REZENDE GOMES 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

 
PORTARIA Nº 876, DE 10 DE JULHO DE 2013 
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A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no 
uso de suas atribuições previstas no inciso II do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando o teor do Ofício n° 
10653/2013, registrado no Sistema Único sob o protocolo n° PR-SP-00041354/2013, resolve: 

I – Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 
destinada a apurar os fatos constantes dos Autos nº 1.34.001.08147/2012-46, instaurada por meio da Portaria PR/SP n° 532, de 07 de maio de 2013. 

 
ELIZABETH MITIKO KOBAYASHI 

 
PORTARIA Nº 51, DE 15 DE JULHO DE 2013 

 
Instauração de Inquérito Civil Público. PRM-BAU-SP-00003727/2013. 
Inquérito Civil nº 1.34.003.000150/2013-82 

 

O Ministério Público Federal, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e 
legais; 

Considerando a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

Considerando que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 
37, caput); 

Considerando que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 
aos direitos assegurados na Constituição Federal, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 
e social e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, incisos II e III  - Lei Complementar nº 75/93, art. 5º, V, “a”); 

Considerando que a República Federativa do Brasil possui como um dos fundamentos mais importantes o princípio da dignidade 
da pessoa humana (art. 1.º, III, Constituição Federal); 

Considerando que o art. 196 da Constituição Federal determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário ás ações e 
serviços, para sua promoção, proteção e recuperação; 

Considerando o que consta das Peças Informativas n.º 1.34.003.000150/2013-82, denúncia do médico oftalmologista Dr. Luiz 
Antonio Cirelli Utyama, sobre as dificuldades em implantação de lentes intraoculares em pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente 
quanto à aquisição de insumos hospitalares e próteses flexíveis, necessários para tais tipos de intervenções/tratamentos; 

Considerando as informações insuficientes, até o momento, apresentadas pelo Departamento Regional de Saúde de Bauru – 
DRS-VI, acerca do assunto;  

R e s o l v e, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções 
institucionais,  INSTAURAR, através da  presente PORTARIA, diante do que preceitua o artigo 4º da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público,  INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por objeto apurar as dificuldades apresentadas pelo denunciante, 
notadamente quanto à suposta resistência em implementar os procedimentos ambulatoriais ou cirúrgicos relativos a implante de lentes intraoculares e 
respectivas aquisições de insumos e lentes flexíveis, pelo Hospital de Base de Bauru, atualmente administrado pela FAMESP –  Fundação para o 
Desenvolvimento Médico e Hospitalar 

Fica determinado ainda:  

a) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, 
da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da presente instauração de  Inquérito Civil Público; 

b) a autuação da Portaria e conversão das Peças Informativas 1.34.003.000150/2013-82 em Inquérito Civil Público;  

c) a expedição de ofício à Sra. Doroti da Conceição Vieira Alves Ferreira - Diretora Regional da Saúde- DRS-IV, encaminhando-
se-lhe cópia da manifestação do médico oftalmologista Dr. Luiz Antonio Cirelli Utyama (fls. 53/56), para que seja averiguada a situação ali narrada, 
quanto à resistência dos dirigentes do Hospital de Base de Bauru, para faturamento dos procedimentos de implantação de lentes intraoculares em 
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente quanto à aquisição de insumos hospitalares e próteses flexíveis, bem como para que seja 
informado o nome e qualificação de todos os dirigentes/gestores atuais do Hospital de Base de Bauru  (prazo máximo de resposta de dez dias úteis);  

d) a expedição de ofício à Sra. Elisa R. Pavan Praga, Gerente responsável pelo Setor de Oftalmologia do Hospital de Base de 
Bauru, encaminhando-se-lhe cópia da manifestação do médico oftalmologista Dr. Luiz Antonio Cirelli Utyama (fls. 53/56), para que sejam prestados 
esclarecimentos sobre a situação ali narrada, quanto à resistência dos dirigentes do Hospital de Base de Bauru, para faturamento dos procedimentos 
de implantação de lentes intraoculares em pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, notadamente quanto à aquisição de insumos hospitalares e 
próteses flexíveis (prazo máximo de resposta de dez dias úteis);  

e) a designação da servidora Samantha de Almeida Moreira Grespan, Técnica Administrativa, como secretária, para fins de 
auxiliar na instrução do presente ICP; 

f) que a  SUBJUR acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

Publique-se através de afixação de cópia no átrio dessa unidade e também na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI  e 
artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007. do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se.  
 

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO 
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PORTARIA Nº 98, DE 12  DE JULHO  DE 2013 

 
Autos de Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000042/2013-09 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, considerando os eventos narrados nas peças 

informativas 1.34.012.000042/2013-09, relativos a eventual prática de ato de improbidade administrativa consistente em desvio de 
finalidade/utilização indevida de ambulâncias pelo Município de Itanhaém/SP, decide, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos da 
Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
determinando: 1) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 15 (quinze) dias 
(conforme art. 126, c/c art. 232, II e III, do CPC); e 2) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por meio eletrônico, para fins 
de publicação oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP. Fica designado o Secretário João Weligton Abdalla, servidor 
lotado neste gabinete, para funcionar neste apuratório civil, sem prejuízo de outro servidor em substituição.  

 
JULIANA MENDES DAUN 
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