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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - 250024| 
PORTARIA Nº 85, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão. 
 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em atenção à solicitação 
contida no Ofício nº 014/2014/OS, do Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo Oswaldo José Barbosa Silva,  

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo constituído pela PORTARIA 

CMPF Nº 81, de 1º de outubro de 2014 (Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000166/2014-64), para a conclusão dos trabalhos. 
 

HINDEMBURGO CHATEAUBRIAND FILHO 
 

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - 250226| 
PORTARIA Nº 16, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Altera a composição do Grupo de Trabalho Tecnologias da Informação 
 

O COORDENADOR DA 3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos 
dos artigos 61 e 62, inc. II, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e  

Considerando o disposto no artigo 26 do Regimento Interno e na Instrução Normativa nº 01/3CCR, de 11 de novembro de 2013; 
Considerando o que consta do procedimento PGR-00116874/2013; 
RESOLVE: 
Art. 1º. O artigo 4ª da Portaria nº 15/3CCR/MPF, de 12.11.2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 4º. O GT-TIC terá a seguinte composição: 
 

Nome Cargo Lotação 
CARLOS BRUNO FERREIRA DA SILVA (Coordenador) PROCURADOR DA REPÚBLICA PRM-JUIZ DE FORA 
MARCOS ANTÔNIO DA SILVA COSTA PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA PRR5ª REGIÃO 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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PAULO JOSÉ ROCHA JÚNIOR PROCURADOR DA REPÚBLICA PR-DF 
LUIZ FERNANDO GASPAR COSTA PROCURADOR DA REPÚBLICA PR-SP 
ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA PROCURADOR DA REPÚBLICA PR-PI 
AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES PROCURADOR DA REPÚBLICA PRM-CAMPINAS 
ALAN ROGÉRIO MANSUR SILVA PROCURADOR DA REPÚBLICA PR-PA 
LYANA HELENA JOPPERT KALLUF PEREIRA PROCURADORA DA REPÚBLICA PRM-SOROCABA 
ALFREDO CARLOS GONZAGA FALCÃO JÚNIOR PROCURADOR DA REPÚBLICA PR-PE 
CARLOS HUMBERTO PROLA JÚNIOR PROCURADOR DA REPÚBLICA PRM-CHAPECÓ 
EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR PROCURADOR DA REPÚBLICA PRM-IPATINGA 
LÚCIO MAURO CARLONI FLEURY CURADO PROCURADOR DA REPÚBLICA PRM-SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
MANOEL ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA PROCURADOR DA REPÚBLICA PRM-SERRA TALHADA 

 
Parágrafo único. Fica designado como coordenador o procurador da República Carlos Bruno Ferreira da Silva, que na sua ausência 

será substituto por Paulo José da Rocha Júnior.  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 3ª CCR 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - 31054| 
PORTARIA Nº 65, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, representado pelo Procurador Regional Eleitoral, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil; e artigos 5º, 
inciso I, 6º, inciso XIV, e 8º, incisos, da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

Considerando o disposto na Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, a qual institui e regulamenta, no âmbito do 
Ministério Público Eleitoral, o Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (art. 129, inciso VI, da CRFB; art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 
75/1993), dentre outras diligências investigatórias; 

Considerando que, em sendo necessária a eventual adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição 
de documentos e/ou informações, será necessária a existência de um procedimento formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 1º da 
Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014; 

Considerando a matéria jornalística publicada em revista de circulação nacional, noticiando a existência de suposta negociação 
envolvendo um líder de facção criminosa atuante neste Estado, consistente no apoio eleitoral dos membros da dita organização em troca de “regalias” 
aos presos;  

Considerando que a legislação eleitoral impõe uma série de medidas visando resguardar o equilíbrio do pleito, a higidez das 
campanhas e a igualdade de chances e oportunidades entre os candidatos; 

Considerando que os fatos noticiados indicam possível cometimento de abuso de poder político, punido com a cassação do registro 
ou diploma, além da inelegibilidade do agente infrator e de quantos hajam contribuído para a prática do ato para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) 
anos subsequentes à eleição em que se verificou (art. 22, caput, e inciso XIV, da LC 64/90); 

Considerando os elementos acostados que seguem junto com esta Portaria; 
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, para a regular e formal coleta de elementos de 

convicção destinados ao esclarecimento do narrado, bem como objetivando subsidiar eventuais medidas cabíveis, pelo Ministério Público Eleitoral e 
nos termos da lei, em razão da prática de infrações eleitorais. 

Para tanto, determino: 
1. AUTUAÇÃO do presente feito, iniciando o Procedimento instaurado por esta Portaria em conjunto com os documentos que 

seguem, 
2. DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 
3. REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE, com as anotações de praxe, comunicando-se à Procuradoria Geral Eleitoral. 
4. FIXO o prazo de duração de 60 (sessenta) dias para a conclusão do apuratório, sem prejuízo de eventuais prorrogações quando 

houver necessidade de dar continuidade à investigação iniciada. Caso haja o vencimento do prazo de tramitação do PPE, ou ultrapassado o prazo de 
resposta das requisições (10 dias, caso outro não seja especificado), deverá ser realizada a devida certificação, fazendo-se os autos conclusos para 
prorrogação ou análise das medidas cabíveis. 

5. NOTIFIQUE-SE o Subsecretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Amazonas, Major Carliomar Barros de Brandão, e 
o Governador do Estado do Amazonas, José Melo de Oliveira, para se manifestaram no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as denúncias de oferecimento de 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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regalias aos presos do sistema prisional do Estado do Amazonas, em troca de apoio à reeleição do atual mandatário, sem prejuízo da adoção de 
providências complementares. 

 
AGEU FLORÊNCIO DA CUNHA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 50095| 
PORTARIA Nº 424, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

que consta na Resolução PR/BA nº 01/2013, art. 35, inciso II, e no despacho de fls.62 (verso), resolve: 
Art. 1º Designar o Doutor OLIVEIROS GUANAIS DE AGUIAR FILHO, Procurador da República lotado na PR/BA, para oficiar 

no Inquérito Policial nº 161/2013. 
 

PABLO COUTINHO BARRETO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 50097| 
PORTARIA Nº 425, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista o teor a Resolução 01, de 18 de 

dezembro de 2013, alterada pela Resolução 01, de 25 de julho de 2014, considerando o Ofício nº 646/2014-PRM/TXF/BA/AR, e em atenção ao 
despacho de fl. 164 (verso), resolve: 

Art. 1º Designar o Doutor EDUARDO DA SILVA VILLAS-BOAS, Procurador da República lotado na PRM/Alagoinhas, para 
oficiar nos autos nº 1.14.000.001301/2011-71. 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 50102| 
PORTARIA Nº 426, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista o teor a Resolução 01, de 18 de 

dezembro de 2013, alterada pela Resolução 01, de 25 de julho de 2014, considerando o Ofício nº 648/2014-PRM/TXF/BA/AR, e em atenção ao 
despacho de fl. 284(verso), resolve: 

Art. 1º Designar o Doutor EDUARDO DA SILVA VILLAS-BOAS, Procurador da República lotado na PRM/Alagoinhas, para 
oficiar nos autos nº 1.14.000.001131/2007-48. 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 50099| 
PORTARIA Nº 427, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, tendo em vista o teor a Resolução 01, de 18 de 

dezembro de 2013, alterada pela Resolução 01, de 25 de julho de 2014, considerando o Ofício nº 647/2014-PRM/TXF/BA/AR, e em atenção ao 
despacho de folha 106 (verso), resolve: 

Art. 1º Designar o Doutor EDUARDO DA SILVA VILLAS-BOAS, Procurador da República lotado na PRM/Alagoinhas, para 
oficiar nos autos nº 1.14.000.000541/2012-39. 

 
PABLO COUTINHO BARRETO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 6293| 
PORTARIA Nº 6, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de Fato nº 1.14.001.000213/2014-94.  
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, no uso de suas atribuições, e 
CONSIDERANDO o art. 129, inciso III da Constituição Federal, que dispõe competir ao Ministério Público “promover o inquérito 

civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”; 
CONSIDERANDO as atribuições conferidas ao Parquet Federal no art. 5º, inciso III, alínea b, e 6º, inciso XIV, alínea f, da Lei 

Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO a notícia de irregularidades na aplicação dos recursos do FNDE repassados ao município de Itapé/BA, no 

exercício 2010, no âmbito do Convênio n. 701443/2010, quando da gestão de JACKSON LUIZ LIMA RESENDE; 
CONSIDERANDO que o representado não teria deixado documentos para a prestação de contas do referido convênio nos arquivos 

da prefeitura municipal de Itapé/BA por ocasião da transição da gestão; 
CONSIDERANDO a necessidade de se empreender apurações pormenorizadas acerca dos fatos; 
RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal de 1988, bem como nos artigos 6º, inciso VII, alínea “b”, e 

7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de melhor apurar os fatos descritos na 
representação, pelo que determino: 

a) registre-se o presente como Inquérito Civil Público, com o objeto/assunto adiante especificado:  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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ASSUNTO: “Apura possíveis ilegalidades relacionadas à não prestação de contas e aplicação de recursos do FNDE repassados ao 
município de Itapé/BA, no ano de 2010, por conta do Convênio n. 701443/2010. Gestão de Jackson Luiz Lima Rezende. ” 

TEMÁTICA: Patrimônio Público e Social 
CÂMARA: 5ª CCR 
b) Cientifique-se a 5ª CCR da presente instauração, para os devidos fins. 
c) Oficie-se o representado Jackson Luiz Lima Rezende, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações detalhadas e 

documentadas sobre os fatos noticiados. *(anexar cópia da representação) 
d) Oficie-se o FNDE, requisitando-lhe, no prazo de 20 (vinte) dias, informações sobre a regular aplicação e prestação de contas dos 

recursos relativos ao Convênio n. 701443/2010, repassados pelo FNDE, no ano de 2010, ao município de Itapé-BA. 
 

TIAGO MODESTO RABELO  
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2473| 
PORTARIA Nº 106, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 
Resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
OBJETO: Apurar a negativa do INSS no deferimento do salário maternidade às indígenas, na condição de seguradas especiais, 

quando menores de 16 anos e quando não cumprido o período de carência de dez meses anterior ao nascimento. 
REPRESENTANTE: Coordenação Regional do Baixo São Francisco - FUNAI 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 1) Requisite-se, nos termos do art. 8º, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 75/93, no prazo de vinte dias, ao Superintendente Regional 

do INSS esclarecimentos acerca da representação de fls. 3-4 (em anexo), notadamente em face do acórdão exarado pelo TRF da 1.ª Região, no bojo da 
ACP 54217620054013800, de autoria do MPF. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO  
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2471| 
PORTARIA Nº 107, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o objeto da presente investigação se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução CSMPF nº 87/2006; 
e) considerando os elementos constantes no expediente anexo; 
Resolve instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 
OBJETO: Apurar as perseguições que a comunidade indígena Aldeia Nova Pankarare vem sofrendo por parte dos posseiros da 

região, bem como a falta de energia, rede de água e esgoto e de estrada de acesso à referida comunidade. 
REPRESENTANTE: Cacique Elismar Pereira Lima 
Autue-se a presente portaria, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
1) Requisite-se, nos termos do art. 8º, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 75/93, no prazo de vinte dias, ao Delegado de Polícia Federal 

que informe se existem ocorrências policiais registradas acerca de eventuais perseguições, conflitos e ameaças existentes entre posseiros e os 
integrantes da Comunidade Indígena Aldeia Nova Pankarare. 

2) Requisite-se, nos termos do art. 8º, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 75/93, à Empresa Baiana de Água e Saneamento, na pessoa 
do Presidente Abelardo de Oliveira Filho, no prazo de 15 (vinte) dias, que informe as medidas a serem adotadas para instalação de rede de esgotamento 
sanitário na comunidade indígena Aldeia Nova Pankarare, localizada entre os municípios de Rodelas e Paulo Afonso;  

3) Requisite-se, nos termos do art. 8º, inciso II e § 3º da Lei Federal nº 75/93, à COELBA, na pessoa do Presidente, no prazo de 15 
(vinte) dias, que informe as medidas a serem adotadas para instalação de rede de energia elétrica sanitário na comunidade indígena Aldeia Nova 
Pankarare, localizada entre os municípios de Rodelas e Paulo Afonso;  

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO  
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 7761| 
PORTARIA Nº 197, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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a) Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) Considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito 
civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos;  

f) Considerando os fatos noticiados no PP n. 1.14.007.000237/2014-93; 
Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto o fato resumido na seguinte ementa “Apurar a notícia de 

irregularidades no pregão presencial nº 38/2013 realizado pela Prefeitura de Cândido Sales para a contratação de empresa responsável pela gestão 
hospitalar, atenção básica, CAPS e SAMU, onde sagrou-se vencedora a Associação do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da 
Conquista”. 

Determina, ainda: 
a) A publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da 

Resolução CNMP nº 23/2007. 
b) Que seja comunicada a 5ª CCR 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. 
c) Após a adoção das diligências referidas acima, mantenham-se os autos conclusos para análise de diligências complementares.  
 

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 7768| 
RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Inquérito Civil Público 1.14.007.000231/2014-16. Interessado: Prefeitura 
Municipal de Caatiba/BA. Assunto: Assegurar a adequada publicidade aos 
procedimentos licitatórios. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor da presente, no regular exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal, e, ainda, com base na Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução 
CSMPF 87, e:  

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis, estando compreendida em sua função institucional zelar pelo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados na Magna Carta (art. 129, inciso II, CF e art. 5º, inciso V, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 75/93);  

CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 
patrimônio público e social, nos termos do artigo 129, inciso III da CF e art. 6º, inciso VII, alínea “b” primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 
75/93; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93, em seu artigo 5º, inciso V, b, dispõe ser função institucional do Órgão 
Ministerial zelar pelo efetivo respeito aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal zelar pelo respeito ao patrimônio público e social e fiscalizar a 
aplicação de verbas públicas federais; 

CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das 
providências cabíveis”, consoante dispõe o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93, bem como defender os interesses difusos e coletivos, 
movendo as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias a sua garantia (art. 129, inciso II, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que as obras, serviços, compras e alienações serão contratados, em regra, mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações, nos termos do inciso XXI, do art.37, da CF/88; 

CONSIDERANDO que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e selecionar a 
proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e dos que lhes são correlatos, conforme dicção do art. 3º, caput da Lei nº 8.666/93;  

CONSIDERANDO que o art. 4º, caput e inciso I, da Lei nº 10.520/2002 prevê expressamente que a fase externa do pregão será 
iniciada com a convocação dos interessados, que se dará por meio de publicação do aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou, não 
existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande circulação, nos 
termos do art. 4º, caput e inciso I, da Lei nº 10.520/2002; 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República do Município de Vitória da Conquista o Inquérito Civil Público nº 
1.14.007.000231/2014-16, por meio do qual se identificou a realização pelo Município de Caatiba do pregão presencial nº 005/2013 destinado à 
contratação de empresa fornecedora de combustível para o abastecimento da frota, motores e bombas do ente municipal.  

CONSIDERANDO que a referida contratação foi vultosa, eis que o contrato foi firmado no valor de R$ 828.960,00 (oitocentos e 
vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais) e, ainda, que houve o comparecimento de apenas 01 (uma) empresa licitante;  

CONSIDERANDO que não houve publicidade em jornal de grande circulação na Região Sudoeste ou no Estado, nos termos do art. 
4º, inciso I, da Lei nº 10.520/02; 

CONSIDERANDO que, por meio do Ofício nº 86/2014, o atual gestor do Município de Caatiba justificou a ausência de publicidade 
do aviso de licitação do pregão presencial nº 005/2013 em jornal de grande circulação, baseando-se na presunção de que os únicos fornecedores 
interessados em participar seriam aqueles com sede na cidade de Caatiba;  
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CONSIDERANDO que não consta dos autos qualquer evidência de que efetivamente tenha sido realizada a divulgação do aviso de 
licitação do pregão presencial nº 005/2013 por meio da rede mundial de computadores, consoante afirmado no ofício nº 86/2014; 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa lesiva ao erário a liberação e a aplicação irregular de verba 
pública (art. 10, XI, da Lei 8.429/92), bem como que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições (artigo 11, da Lei nº 8.429/92); 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL resolve RECOMENDAR ao Prefeito de Caatiba/BA, Sr. Joaquim Mendes de Sousa Júnior, 
com fulcro no art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, que adote a salutar prática de conferir a maior e mais ampla publicidade possível nos 
certames licitatórios que doravante realizar (concorrência, tomada de preços, concursos, leilões e pregões), atentando para o disposto no art. 21, da Lei 
nº 8.666/93 e na parte final do art. 4º, inciso I, da Lei nº 10.520/02, determinando-se a publicidade dos certames em jornal de grande circulação no 
Estado da Bahia e na região Sudoeste do Estado, além dos outros veículos de comunicação, tais como Diário Oficial do Município e/ou do Estado, 

Por meio da presente recomendação fica a autoridade a que ela se destina ciente da irregularidade, caracterizando-se o dolo e má-fé, 
para todos os fins legais, na hipótese de não saneamento das irregularidades constatadas. 

 Remeta-se, outrossim, cópia à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para ciência e registro. 
  

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA  
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 23805| 
RECOMENDAÇÃO Nº 135, DE 14 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Referência: NF nº. 1.24.000.002462/2014-88 
 

O Ministério Público Federal, no exercício de suas atribuições institucionais, com lastro no artigo 129, II, III e IX, da Constituição 
da República; no artigo 6º, VII, “a”, “c” e “d” da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO o preceituado no artigo 6°, inciso XX da Lei Complementar nº 75/93, que atribui ao Ministério Público Federal 
a competência para “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, 
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”; 

CONSIDERANDO que o artigo 129, incs. II e III da Constituição Federal determinou, como função institucional do Ministério 
Público, "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia e 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 a Lei Complementar nº 75/1993, em seus artigos 5º e 6º, prevê a legitimidade do Ministério Público 
Federal para defesa do direito constitucional ao acesso à educação, dentre outros: 

"Art. 5° - São funções institucionais do Ministério Público da União: (...) 
II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 
 (…) d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia (...)”; 
Art. 6º. Compete ao Ministério Público da União (…) 
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 
a) a proteção dos direitos constitucionais; 
 (…) c) 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; 
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 
CONSIDERANDO que de acordo com o art. 6º da Constituição Federal de 1988 “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 Constituição.” 

CONSIDERANDO que o art. 205 da Constituição Federal de 1988 estabelece que “A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

CONSIDERANDO o que ficou determinado no art. 208, inciso III da Constituição Federal, in verbis: 
“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
... 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;” 
CONSIDERANDO que o §1º do art. 58 da Lei nº 9.394/96 estabelece que: 
“Art. 58.Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 

na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 

educação especial” 
CONSIDERANDO que o art. 7º da Resolução CNE/CEB nº 02/2001, em seu art. 7º estabeleceu que “O atendimento aos alunos 

com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou modalidade da Educação 
Básica.” 

CONSIDERANDO que se considera alunos com necessidades educacionais especiais são aqueles que apresentam “dificuldades 
acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares” em virtude 
de causa orgânica específica ou ligada a “condições, disfunções, limitações ou deficiências”, que possuem “dificuldades de comunicação e sinalização 
diferenciadas dos demais alunos demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis” – como a Libras e o sistema Brailler –, ou que têm “altas 
habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes” 

CONSIDERANDO que conforme consta na Ata de Reunião ocorrida em 01 de outubro de 2014, fls. 02/06: 
“...que desde 2009 o IFPB recebe alunos especiais, principalmente deficientes auditivos e visuais. Há 14 intérpretes, 2 tradutores, 

além de servidores treinados para o acolhimento. Informou que um caso novo ocorreu, o do jovem Messias Pessoa da Silva Neto, hoje com 20 anos de 
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idade, que além de portar um tipo particular de deficiência, não consegue expressar-se por escrito ou oralmente, e possui um déficit de formação. E que 
diante desse caso, a entidade não sabe como lidar com a situação no momento, em que o aluno não vem usufruindo da sociabilidade no ambiente 
escolar, pois está se isolando cada vez mais dos demais estudantes. 

...que o estudante em questão ingressou no IFPB com a aprovação regular no sistema de cotas, e apresentou toda a documentação 
pertinente, inclusive de conclusão do ensino básico, em uma escola municipal em Jaguaribe, nesta Capital. Mas a equipe do IFPB percebeu que ele não 
estava integralmente alfabetizado. Em visita à escola municipal, foi informado à equipe que o aluno foi educado de forma isolada, pela sua condição, 
mas com o apoio da FUNAD. Embora a genitora de Messias tenha omitido a informação de que o estudante era assistido pela FUNAD, os servidores 
do IFPB constataram que a FUNAD chegou a recebê-lo, assim como a APAE.” 

CONSIDERANDO que na Ata de Reunião do dia 07/10/2014, fls. 09/10, foi dito que: 
“...iniciou os debates relatando reunião ocorrida junto à UFPB e entregando laudo médico do Centro Municipal de Referência de 

Inclusão para Pessoas com Deficiência, que contradiz informações anteriores, consignando que o jovem Messias não é portador de retardo mental leve, 
mas sim de outras síndromes (documento anexo à presente ata).” 

 CONSIDERANDO que de acordo com o parecer do Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência de 
João Pessoa, datado de 07/10/2014, o aluno Messias Pessoa da Silva Neto ainda não se encontra totalmente alfabetizado, fls. 11; 

CONSIDERANDO que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba (IFPB), segundo relato de seus 
representantes em audiência extrajudicial, vem enfrentando dificuldades no que se refere ao acolhimento do estudante portador de necessidades 
especiais Messias Pessoa da Silva Neto; 

CONSIDERANDO que esse estudante foi regularmente admitido pela entidade de ensino, cumprindo os requisitos de ingresso 
exigidos pela instituição; 

CONSIDERANDO os mandamentos constitucionais atinentes ao direito de acesso à educação, titularizado pelos portadores de 
necessidades especiais, que determinam o atendimento destes na rede regular de ensino, consagrando, dessa forma, a educação inclusiva (art. 208, 
caput e inc. III, CF); 

CONSIDERANDO que acolhimento desses estudantes implica, em maior medida, a adaptação da instituição de ensino às 
limitações dos alunos, ao invés da adaptação desses alunos às matrizes curriculares e aos equipamentos oferecidos para a transmissão do conhecimento, 
socialização e profissionalização, conforme determina o §1º do art. 58 da Lei nº 9.394/96; 

CONSIDERANDO que o estado de coisas acima descrito resulta numa necessidade premente, por parte do IFPB, de traçar projetos 
e organizar meios para suprira entidade com equipamentos e recursos humanos especializados com vistas a atender efetivamente o direito à educação 
desse estudante, bem como de outras que possam adentrar a referida Instituição de ensino, o que demanda preparação orçamentária e cumprimento 
efetivo de programas específicos nesse sentido; 

CONSIDERANDO a disposição da equipe pedagógica do Campus João Pessoa do IFPB, que se dispôs a buscar condições 
materiais e humanas para bem recepcionar os portadores de necessidades especiais naquela Instituição, com o respaldo do Ministério Público Federal, o 
que motivou a abertura do procedimento administrativo epigrafado, para atender à iniciativa; 

RESOLVE, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, RECOMENDAR a Vossa 
Magnificência que adote com urgência as seguintes providências em relação ao aluno MESSIAS PESSOA DA SILVA NETO: 

I – realize a avaliação sugerida no parecer do Centro de Referência Municipal de Inclusão para Pessoas com Deficiência de João 
Pessoa, datado de 07/10/2014, ou seja, avaliação neurológica; 

II -realize uma avaliação neuropsicológica ou cognitiva do aluno; 
III – a partir da avaliação citada no item II acima, faça as devidas adaptações das provas e demais tarefas do citado aluno, de acordo 

com o seu nível cognitivo; 
IV – forneça, em paralelo as demais atividades da instituição de ensino, supervisão psicopedagógica especializada no processo de 

inclusão e adaptação curricular, para acompanhar o caso; 
V - forneça, em paralelo as demais atividades da instituição, serviço realfabetização para o aluno; 
V – enquanto o citado aluno não atingir o grau de alfabetização necessário, forneça um ledor que o acompanhe em suas atividades 

na instituição; 
 VII – no prazo de 15 dias informe acerca do acatamento ou não da presente recomendação. 
Por fim, a Secretaria da PRDC deve comunicar à PFDC dessa Recomendação. 
 

JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - 2475| 
DESPACHO Nº 258, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
NF 1.14.006.000147/2014-11 
 

Trata-se de Notícia de fato, instaurada a partir de termo de declaração da Sra. Fabiana Carvalho Oliveira, acerca do fechamento da 
Agência do INSS em Paulo Afonso/BA. 

Oficiada, o INSS, às fls. 13, informou que a unidade fora fechada, em 05/09/2014, por oferecer risco, e que em 09/09/2014, a 
Prefeitura Municipal disponibilizou, por 60 dias, o NAC – Núcleo de Atendimento ao Cidadão, com o objeto de restabelecer as atividades. 

Diante disso, por não vislumbrar diligências a ser tomadas pelo MPF neste momento, promoveu-se o arquivamento do feito, 
determinando-se remessa à PFDC para homologação – o que, até o momento, ainda não fora cumprido pelo Setor Administrativo. 

Ocorre que, na data de hoje, compareceu à sede desta Procuradoria o Sr. Frederico, o qual se identificou como Delegado Regional 
do Conselho de Medicina, aduzindo acerca condições físicas do atual local que teria sido cedido para funcionamento da agência do INSS. Afirmou que 
os médicos não terão condições atender no local e informou que enviaria os relatórios e demais documentos a esta Procuradoria da República.  

Diante dessa notícia de fato novo, referente às péssimas condições físicas do local provisório de atendimento do INSS, e não se 
tendo notícias concretas das medidas tomadas pela Autarquia para resolver a questão da sede da agência, e não tendo, ainda, havido cumprimento das 
diligências para arquivamento (comunicação ao Representante e remessa à CCR), determino: 
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1) Seja considerado sem efeito a promoção de arquivamento realizada, diante do novo fato noticiado, autuando esta NF em 
Procedimento Preparatório, vinculado à PFDC; 

2) Seja oficiada à Gerência Regional do INSS para que, informe, de forma circunstanciada, no prazo de 10 dias úteis: a) se o prédio 
anterior e interditado era próprio; b) se há previsão orçamentária para reforma; c) quais as medidas tomadas para sanar a questão, após o prazo de 60 
dias relativo à cessão do NAC- Núcleo de Atendimento ao cidadão pelo Município de Paulo Afonso; d) quais as condições físicas do referido NAC, e 
se o atendimento está se realizando normalmente; e) Informe o cronograma de medidas para resolução da problemáticas. O ofício deve ser entregue ao 
gerente regional em mãos. 

Com a resposta ou vencido o prazo sem esta, conclusos. 
 

ANALU PAIM CIRNE 
 Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - 41209| 
PORTARIA N° 345, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

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

constitucionais e legais, 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o INQUÉRITO CIVIL e a AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA, para a proteção de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos III e VI, da CF; artigos 6°, inciso VII, 
alíneas “a”, “c” e “d”, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

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

CONSIDERANDO que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem as obras, objetos, documentos e edificações (art. 216, IV da CF); 

CONSIDERANDO caber ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a promoção e a proteção do patrimônio cultural 
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação (art. 216, 
§1º da CF); 

CONSIDERANDO caber ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, autarquia federal, promover e proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio do uso dos instrumentos legais disponíveis (Decreto-Lei nº 25/37 e Decreto nº 3.551/00); 

CONSIDERANDO a Portaria IPHAN nº 230/2002, que dispõe sobre a necessidade de compatibilizar o licenciamento ambiental 
com os estudos arqueológicos, objetivando levantar, monitorar e resgatar o patrimônio arqueológico brasileiro; 

CONSIDERANDO o teor do Ofício IPHAN nº 163/14, de 25 de setembro de 2014, cópia anexa, em que o instituto federal aponta 
pendências no programa de salvamento arqueológico da área diretamente afetada pelas obras da Ferrovia Norte Sul, especificamente nos trechos 
Anápolis/GO - Rianápolis/GO e Rianápolis/GO - Talismã/TO, levado a cabo pela Fundação Aroeira; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, visando apurar o programa de levantamento, monitoramento e resgate do 
patrimônio arqueológico na área diretamente afetada pelas obras, no Estado de Goiás, da Ferrovia Norte Sul, especificamente nos trechos Anápolis/GO 
- Rianápolis/GO e Rianápolis/GO - Talismã/TO. 

DETERMINO: 
1. Autue-se esta portaria como ato inaugural do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, registrando-se o objeto investigado na capa dos 

autos e nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 
2. Oficie-se à Fundação Aroeira, encaminhando-lhe cópia do Ofício IPHAN nº 163/14, de 25 de setembro de 2014, e requisitando-

lhe manifestação acerca das pendências apontadas pela autarquia federal; 
3. encaminhe-se cópia desta portaria à 4ª CCR, para conhecimento e inclusão na sua base de dados, nos termos do artigo 62, I, da 

Lei Complementar nº 75/1993, e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e publicação; 
4. afixe-se cópia desta portaria no local de costume desta Procuradoria da República, conforme art. 4º, inciso VI, da Resolução 

23/2007 do CNMP. 
Após, tornem os autos conclusos. 
 

LÉA BATISTA DE O. M. LIMA 
Procuradora da República 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - 2366| 

PORTARIA Nº 56, DE 9 DE OUTUBRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no 
Município de Juína/MT, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5º da Lei 
Complementar 75/93, e: 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 
difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, ademais, que a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função 
institucional de promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos assegurados na Constituição; 

CONSIDERANDO a necessidade de maiores informações acerca dos fatos, permitindo uma atuação ministerial prudente em defesa 
de interesses indisponíveis; 

R E S O L V E instaurar, a partir da Ata extrajudicial PRM-JUI-MT 00002263/2014, INQUÉRITO CIVIL para apurar a situação 
atual da prestação de serviço de saúde à etnia Enawenê- Nawê, bem como DETERMINAR: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 
Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 
devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 
de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 
publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 
conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 
entender cabível); 

II – a comunicação à Egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do inciso I do artigo 
62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da 
instauração do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
no prazo de 10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III – a adoção da seguinte diligência:  
i) Seja marcada reunião com o polo da FUNAI e do DSEI de Juina/MT, nesta cidade ou em Cuiabá,  
ii) posteriormente, reunião com DSEI e secretários de Saúde do Município de Brasnorte e do Estado do Mato Grosso para discutir o 

atendimento indígena (transporte, disponibilização de vagas e acompanhamento por familiares). 
 

CLEBER DE OLIVEIRA TAVARES NETO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 5539| 
PORTARIA Nº 71, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

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

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 
determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando Termo de Declarações prestado por WANDERLEY IDERLAN PERIM, em que noticia o indeferimento do pedido 
de renovação de porte de arma de fogo, efetuado perante a Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso; 

DETERMINO: 
a) Registre-se e autue-se esta Portaria como Inquérito Civil cujo objeto é “7ª CCR – Verificar a regularidade do indeferimento da 

solicitação de porte de arma de fogo efetuado por Wanderley Iderlan Perim, junto à Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso”. 
b) Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 6ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 

5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010. 
c) Designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Cínthia S. Bento. 
 

WILSON ROCHA ASSIS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - 39851| 
PORTARIA Nº 334, DE 17 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento nos inciso II, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea “b”, do inciso I, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 
Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina 
o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando o exercício funcional na área Eleitoral, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar 75/1993; 
Considerando a notícia de que o Diretor Regional dos Correios em MT teria se utilizado do cadastro da empresa para enviar 

correspondência com propaganda eleitoral para os cargos de Governador, Senador, Deputado Federal e Estadual, correspondência esta que teria tido 
custo menor que o de mercado e teria sido entregue com máxima prioridade; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de colher subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a 
Justiça Eleitoral, conforme determina o artigo 2º da Resolução nº 499/2014 da Procuradoria-Geral da República; 

RESOLVE converter a NOTÍCIA DE FATO nº 1.20.000.001859/2014-00 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL 
– PPE, tendo por objeto apurar a eventual veiculação indevida de propaganda eleitoral para os cargos de Governador, Senador, Deputado Federal e 
Estadual por meio dos Correios em Mato Grosso. 

As diligências iniciais encontram-se fixadas no despacho de instauração deste Procedimento. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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 Comunique-se ao Procurador-Geral Eleitoral, nos termos do artigo 7º da Portaria PGR/MPF nº499/2014. 
 Registre-se. Autue-se. Publique-se. 
 

DOUGLAS GUILHERME FERNANDES 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 20600| 
PORTARIA Nº 13, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do 

Ministério Público Eleitoral, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral (art. 72, caput, da LC 75/93), bem como garantir a fiel 
observância das leis eleitorais (art. 24, VI, do Código Eleitoral); 

CONSIDERANDO, outrossim, ser atribuição da Procuradoria Regional Eleitoral atuar na apuração de fatos atinentes às eleições 
gerais, cuja deliberação, em caso de judicialização da matéria, será do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, salvo se houver o 
envolvimento de candidatos à Presidência da República; 

CONSIDERANDO o teor da Manifestação nº 84178 – protocolada por Célio Antônio dos Santos no Ministério Público Federal, no 
dia 23/10/2014, por meio do sítio eletrônico oficial – que noticia que uma servidora da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) encaminhou 
correio eletrônico aos e-mails institucionais das escolas municipais de Campo Grande, convidando “a todos para divulgarem a panfletagem em favor da 
'Onda Azul', título usado na campanha dos candidatos do PSDB, tanto ao governo do estado, quanto à presidência da república”; 

CONSIDERANDO que a Manifestação nº 84178 veio acompanhado do aludido e-mail, que teria sido enviado pela servidora 
Fabiana Lysi a diversos servidores da SEMED;  

CONSIDERANDO que o art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97prescreve que configura conduta vedada aos agentes públicos “usar 
materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos 
que integram;”; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor apuração dos fatos, haja vista a existência de indícios mínimos da prática de infração 
eleitoral; 

Resolve a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pelo Procurador Regional 
Eleitoral signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais e com fulcro na Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, 
instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, com o seguinte objeto: 

“Apurar eventual prática de conduta vedada consistente na utilização de e-mail institucional para promoção de propaganda 
eleitoral”. 

Autuem-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como Procedimento Preparatório Eleitoral, publicando-se no D-
MPF, nos termos do art. 4º da Portaria PGR/MPF nº 499/14 c/c o art. 2º, inciso I, da Portaria PGR/MPF nº 41/2013.  

Após, retornem os autos conclusos. 
 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 
Procurador Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 5166| 
PORTARIA Nº 52, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento preparatório n. 1.21.004.000038/2014-71. OBJETO: Apurar 
possível contaminação do Córrego Piraputangas pela Mineradora Vetorial em 
decorrência do uso de minério de ferro (produto ou partículas) na manutenção 
das estradas usadas para escoamento da produção.  
 

O Ministério Público Federal, pelo Procurador da República signatário, no exercício da titularidade do 2º Ofício da Procuradoria da 
República de Corumbá/MS, com fulcro nos art. 129, III da Constituição da República e art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e 

Considerando a atribuição do Ministério Público para a promoção de inquérito civil e ajuizamento de ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, consoante o disposto no art. 129, inc. III, da 
Constituição Federal de 1988 e art. 5º, inciso III, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando a instauração de procedimento preparatório instaurado a partir de peça de informação remetida pela 2ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Corumbá que relatava, em síntese, que as águas do Córrego Piraputangas, ao longo da estrada após a Estação de Maria Coelho, 
estão sendo contaminadas com fino de minério depositado pela mineradora VETORIAL; 

Considerando que o Ministério Público Estadual promoveu o declínio de atribuição do feito fundamentado no fato de que a 
ocorrência de derramamento de fino de minério decorre de atividade de empresa mineradora; 

Considerando que, segundo informações prestadas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, as estradas utilizadas 
para transportar a produção da VETORIAL MINERAÇÃO S.A são a BR 262, licenciada pelo IBAMA, a MS 432, não pavimentada em seu leito 
natural, onde a manutenção é realizada pela regional da AGESUL e uma estrada vicinal de competência do Município de Corumbá; 

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

Considerando que o prazo acima assinalado já expirou, e que diligências ainda se fazem necessárias para verificar qual o melhor 
tratamento a ser dado para o caso sob comento; 

DETERMINO: 
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1) converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.21.004.000038/2014-71 em Inquérito Civil nos termos do art. 4º, II, da Resolução 
CSMPF nº 87/2010, âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

2) remeta-se ao Setor Jurídico desta PRM para que proceda aos registros pertinentes, anotando na capa dos autos e no sistema 
“Único” o seguinte objeto: Apurar possível contaminação do Córrego Piraputangas pela Mineradora Vetorial em decorrência do uso de minério de 
ferro (produto ou partículas) na manutenção das estradas usadas para escoamento da produção”;  

3) publique-se e comunique-se esta instauração à4ª CCR, para os fins previstos no art. 4º, § 4º e art. 5º, da Resolução CSMP nº 
87/2010; 

4) agende-se com o setor de transporte desta Procuradoria da República, com técnico do IBAMA, do IMASUL, da Fundação de 
Meio Ambiente do Pantanal e representante da Comunidade Antônio Maria Coelho, a realização de vistoria no local. 

Designo a servidora Suélen Trentin Sodré, técnica administrativa, para secretariar o presente inquérito civil, enquanto estiver lotada 
neste gabinete. 

Após registros de praxe, com o cumprimento das diligências aqui determinadas, retornem os autos conclusos.  
 

TÚLIO FÁVARO BEGGIATO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 5164| 
PORTARIA Nº 53, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014 

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

institucionais previstas no art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que, em 11 de fevereiro do corrente ano, aportou nesta Procuradoria da República o Ofício nº 374/2013-

GAB/CRE/MS, oriundo da Corregedoria Eleitoral do TRE/MS, contendo documentação para fins de análise de eventual prática de ato de improbidade 
administrativa e de crime de prevaricação por parte de servidor daquele órgão, lotado na 7ª Zona Eleitoral (Corumbá/MS); 

CONSIDERANDO que, de acordo com informações constantes dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 
01/2013, o referido servidor teria levado uma menor para ingerir bebida alcoólica no interior do Fórum Eleitoral, e que, após tais fatos terem sido 
comunicados ao Juiz Eleitoral da época, por meio de ofícios, os protocolos de tais expedientes foram cancelados, levantando suspeitas de eventual 
manipulação de informações no interior da sede da 7ª Zona Eleitoral;  

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem como 
promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o art. 17 da Lei nº 8.429/92 legitimou o Parquet à propositura de ação civil por atos de 
improbidade administrativa, e que o art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93 dispõe que compete ao Ministério Público da União promover 
outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, especialmente quanto à probidade administrativa;  

DETERMINA a conversão deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para a regular e formal coleta de 
elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada. 

Ao setor jurídico desta Procuradoria da República, para registro da presente portaria em livro próprio, autuando-a no âmbito da 5ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, juntamente com os documentos anexos, afixando-a em local de costume e encaminhando-a para publicação, nos 
termos do art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando, ademais, as seguintes informações na 
capa dos decorrentes autos e no Sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal. 
Objeto da investigação: Apurar eventual ato de improbidade administrativa por parte de servidor lotado na 7ª Zona Eleitoral de 

Corumbá/MS. 
Fica designado para secretariar os trabalhos, enquanto vinculado a este Gabinete, o servidor Fernando de Araújo Machado, Técnico 

Administrativo lotado nesta Procuradoria da República. 
Dê-se ciência à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.  
 

YURI CORRÊA DA LUZ 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 5293| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal. Autos n° 1.21.002.000106/2012-50 
 

Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal cujo objeto é apurar se houve crime contra a ordem tributária, tendo em vista 
denúncia de que a empresa PAULO EMILIO FREIRE LEMOS PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI emitiria notas em valor abaixo do que realmente 
eram efetuadas as vendas. 

A fl. 260, sobreveio informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente, dando conta de que a empresa 
fez adesão ao parcelamento concedido pela Lei n.º 12.996/2014, mas como ainda não houve a consolidação, no momento não é possível informar sobre 
o adimplemento, sendo necessário aguardar as ferramentas do sistema para tanto. 
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Por sua vez, a fl. 261, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba informa que o crédito tributário referente ao processo 
fiscal 15868.72066/2014-09 foi devidamente constituído. Informou ainda que o contribuinte impugnou o Auto de Infração lavrado e o mesmo está 
aguardando julgamento administrativo pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.  

Ante tais informações, proceda-se da seguinte forma: 
i) aguarde-se no Setor Jurídico por 90 (noventa) dias, após o que: 
ii) oficie-se à Delegacia da Receita Federal em Araçatuba/SP agradecendo pela colaboração fornecida até o momento e solicitando 

que seja informado, com a brevidade possível, sobre o eventual encerramento do processo fiscal nº 15868.720066/2014-09, instaurado em face de 
PAULO EMÍLIO FREIRE PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI, CNPJ nº 00.930.077/0001-60; 

iii) oficie-se à Delegacia da Receita Federal em Presidente Prudente/SP agradecendo pela colaboração fornecida até o momento e 
solicitando que seja informado, com a brevidade possível, sobre a consolidação do parcelamento concedido no processo fiscal nº 15868.720064/2014-
10, instaurado em face de PAULO EMÍLIO FREIRE PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI, CNPJ nº 00.930.077/0001-60, relativo ao crédito de IRPJ, 
bem como sobre o adimplemento por parte do contribuinte.  

iv) considerando o vencimento do prazo para conclusão do presente apuratório, bem como a insuficiência de elementos que 
permitam a tomada de qualquer providência judicial/extrajudicial para a resolução do caso apurado neste feito, ou mesmo o seu arquivamento, o 
procedimento fica PRORROGADO por 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 12, caput, da Resolução CNMP nº 13/2006. Comunique-se a E. 2ª 
CCR. 

 
DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - 5304| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Inquérito Civil nº 1.21.002.000128/2013-09 
 

1. Considerando que se encontra pendente de resposta o Ofício OF/PR/MS/TLS/LECOH nº 056/2014 (f. 246), reiterado por meio 
do Ofício OF/PR/MS/TLS/LECOH nº 245/2014 (f. 249), dirigido ao Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE/MS; 

2. Considerando o término do prazo para finalização deste Inquérito Civil; 
3. PRORROGO POR MAIS 1 (UM) ANO o presente IC, com fulcro no art. 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2010. 
4. Dê-se ciência da prorrogação à 5ª CCR, nos termos do art. 15, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - 53558| 
PORTARIA Nº 292, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento preparatório nº 1.22.000.001247/2014-34 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador Regional dos Direitos do Cidadão que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições funcionais, tendo por fundamento o disposto nos artigos 5º e 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a instauração do procedimento preparatório 1.22.000.001247/2014-34, com o objetivo de apurar supostas 
irregularidades no Edital 01/2014 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que deu publicidade à abertura de inscrições do 
concurso público para preenchimento das vagas dos cargos que compõem os quadros do referido Ministério. 

CONSIDERANDO que o presente procedimento preparatório tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias e que se fazem 
necessárias diligências complementares; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º, §§ 1° e 4º, e no artigo 28 da Resolução CSMPF nº 87/2006, alterada pela Resolução 
CSMPF n° 106/2010; 

DETERMINO a conversão, em inquérito civil público, do procedimento preparatório em referência, devendo o Núcleo Cível 
Extrajudicial encaminhar a presente portaria à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para ciência e publicação, em atendimento ao disposto no 
art. 6º da Resolução nº 87/06 do CSMPF. 

PROCEDA-SE ao registro da conversão na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República em Minas 
Gerais.  

 
EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR 

Procurador da República 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - 39633| 

PORTARIA Nº 25, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 
 

A PROCURADORA ELEITORAL AUXILIAR signatária, no exercício das atribuições previstas no art. 172 da Constituição 
Federal de 1988, no artigo 77, caput e parágrafo único da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 27, § 3º, ambos do Código Eleitoral, e:  

Considerando a Portaria PGR/MPF nº 499 de 21/08/2014 que institui e regulamenta no âmbito do Ministério Público Eleitoral o 
Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE; 

Considerando o art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 499 de 21/08/2014, segundo o qual o PPE tem natureza facultativa, administrativa e 
unilateral e visa à coleta de subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral para a propositura de medidas 
cabíveis em relação às infrações eleitorais de natureza não criminal; 
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Considerando o art. 2º de referida Portaria, de acordo com o qual o PPE poderá ser instaurado, no limite de suas atribuições, pelo 
Procurador Regional Eleitoral, Procurador Regional Eleitoral substituto, Procuradores Eleitorais Auxiliares e pelos Promotores Eleitorais, seja de 
ofício, seja em face de notícia de fato ou representação formulada por qualquer pessoa, física ou jurídica, ou encaminhada por órgão público; 

Considerando o conteúdo da Notícia de Fato nº 1.23.000.002488/2014-63 instaurada a partir de relatório de inteligência 
encaminhado à Procuradoria Regional Eleitoral no Pará noticiando a utilização ilegal de veículos e agentes públicos da Secretaria de Segurança 
Institucional da Prefeitura Municipal de Marabá durante a realização do primeiro turno das eleições, sob o comando do titular do referido órgão;  

Considerando que no dia 5 de outubro de 2014, o representado arregimentou diversos indivíduos, os quais desenvolveram ação 
direcionada exclusivamente contra correligionários de candidatos adversários do Prefeito de Marabá/PA, conduzindo-os por meio de veículos oficiais à 
Delegacia de Polícia, em razão da prática de propaganda irregular. 

Considerando que os servidores da Prefeitura de Marabá não agiram com a mesma exação no que se refere à conduta irregular 
praticada pelos aliados do Prefeito de Marabá; 

Considerando que os arts. 37 caput, 73 a 78 da Lei nº 9.504/1997 preveem condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 
eleitorais tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos, partidos e coligações nos pleitos eleitorais; 

Considerando, por fim, o disposto no art. 73, §12 da Lei nº 9.504/1997, que confere atribuição ao Ministério Público Eleitoral para 
a propositura de representação eleitoral contra condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral; 

RESOLVE: 
Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE) para melhor apurar os fatos e suas circunstâncias veiculados na denúncia, 

determinando: 
a) autuação da presente denúncia como Procedimento Preparatório Eleitoral vinculado a este Gabinete; 
b) a notificação de Rogério Luz Morais, para que preste maiores esclarecimentos sobre os fatos noticiados, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis;  
c) a notificação do Delegado Geral da Polícia Civil Marabá para que encaminhe, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os termos 

circunstanciados lavrados em razão da prática de crime eleitoral na referida cidade em 5/10/2014 e 26/10/2014; 
Após o cumprimento das diligências, retorne-me os autos. 
 

NAYANA FADUL DA SILVA 
Procuradora Eleitoral Auxiliar 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 5247| 
PORTARIA Nº 89, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Ref.: 1.23.007.000174/2014-66. Espécie a ser instaurada: INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO 
 

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 n.º 75/1993 e na Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério 
Público Federal; e 

CONSIDERANDO que é uma das funções institucionais do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, inciso III e 
LC 75/93, art. 5º, inciso III, alínea d); 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato n. 1.23.007.000174/2014-66 visa apurar possível ocupação ilegal de área pertencente ao 
município do Breu Branco, situada às margens do Igarapé Aratera; 

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

Resolve converter a Presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (art. 6º da Resolução nº 87/2010, do 

CSMPF), inclusive com a publicação no e-DMPF, conforme disposto no art. 16º da Resolução nº 87/2010, do CSMPF. 
Após, voltem-me os autos conclusos para análise. 
 

LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - 10024| 
RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014  

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

institucionais, com base nos artigos 127, 129, incisos II e III, 37, caput, e 196, todos da Constituição Federal de 1988, nos artigos 5º, incisos III, alínea 
e, V, alínea b, e 6º, inciso VII, alínea c, e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, bem como com fundamento no disposto no artigo 24 da Lei nº 
11.494/2007. 

CONSIDERANDO: 
1. que cabe ao Ministério Público Federal, conforme determinado no art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, atuar na proteção e defesa dos interesses sociais e difusos, bem como na proteção do patrimônio público e social; 
2. ser atribuição do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio 

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

3. que a atuação da Administração Pública deve ser pautada pelos princípios da legalidade, publicidade, moralidade e eficiência, 
nos termos do art. 37 caput da Constituição Federal; 
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4. estar a educação consagrada no art. 205 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho; 

5. que o FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de educação é 
uma das principais fontes de custeio das atividades educacionais, especialmente considerando os repasses recebidos pelos Municípios; 

6. ser o controle e gestão dos recursos recebidos no âmbito do FUNDEB medida essencial à eficiente prestação dos serviços de 
educação e à preservação do erário; 

7. que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB é órgão essencial ao controle, pela sociedade, dos recursos 
investidos na área educacional e deve funcionar nos termos dos artigos 24 e seguintes da Lei nº 11.494/2007; 

8. a constatação pelo SINTEPP – Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará de irregularidades no âmbito do 
Conselho instituído no Município de Placas-PA, mormente com relação ao não recebimento de prestação de contas advindas da Prefeitura e falhas no 
procedimento de eleição dos conselheiros;  

9. que foi instaurado o inquérito civil público nº 1.23.002.000006/2012-59 para apurar o teor das referidas constatações e 
responsabilidade dos gestores, não tendo sido vislumbrados desvio de recursos federais e atitude ilegítima dolosa; 

10. o transcurso de aproximadamente 3 anos desde a representação formulada pelo SINTEPP; 
11. que a situação de desorganização quanto ao Conselho do FUNDEB não deve ser perpetuar no Município;  
Resolve RECOMENDAR: 
Ao Município de Placas, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio de sua Secretaria de Educação, com endereço em 

Rua Olavo Bilac, s/n, Centro, Placas, Estado do Pará,  
a) que a prestação de contas dos recursos recebidos e aplicados, provenientes do FUNDEB, seja submetida a exame do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no Município em até 30 dias após confeccionada; 
b) que faculte, ao sindicato representativo dos profissionais em educação, a participação na escolha de todos os membros do 

Conselho do FUNDEB, ainda que sem direito a voto quanto aos conselheiros cuja eleição não couber ao ente sindical. 
Estabeleço o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para que o notificado se manifeste acerca 

do acatamento, ou não, de seus termos. 
A omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da recomendação, 

ensejando a adoção das medidas legais pertinentes. 
A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas e poderá implicar a 

adoção de todas as providências judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, em face da violação dos dispositivos legais acima referidos. 
ENCAMINHE-SE cópia desta recomendação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
PUBLIQUE-SE a presente recomendação no portal eletrônico do MPF/PRPA, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF. 
 

RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 7653| 
PORTARIA Nº 99, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando Procedimento Preparatório instaurado a partir de ofício encaminhado pela Prefeitura de Bernardino Batista/PB, 

comunicando possíveis irregularidades relacionadas à venda de imóvel proveniente do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, do Governo 
Federal; 

Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000093/2014-79 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 
fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial 
acerca dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 
Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para os 
fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 6964| 
PORTARIA Nº 136, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O Dr. Bruno Galvão Paiva, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de 

agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
RESOLVE: 
Converter em Inquérito Civil– IC, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, a notícia de fato 
nº1.24.001.000166/2014-32, instaurado para verificar a implantação, por parte do Aeroporto Presidente João Suassuna em Campina Grande, das 
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medidas contidas na Resolução nº 280, de 11.7.2013, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que dispõe sobre os procedimentos relativos à 
acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II. Proceda-se a comunicação à Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a 

devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 1425/2014; 
IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - 6965| 
PORTARIA Nº 138, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O Dr. Bruno Galvão Paiva, Procurador da República, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de 

agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
RESOLVE: 
Converter em Inquérito Civil– IC, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o Procedimento Preparatório nº 
1.24.001.000024/2014-75, instaurado para apurar a negativa de companhias aéreas no fornecimento de passagens a portador de deficiência física, em 
afronta à Lei nº 8899/94, na cidade de Campina Grande-PB. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 
II. Proceda-se a comunicação à Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a 

devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 
III. Cumpram-se as diligências apontadas no despacho n.º 1130/2014; 
IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

23/2007 - CNMP e art. 15 da Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 
 

BRUNO GALVÃO PAIVA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 37084| 

PORTARIA Nº 709, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada 
no DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República Lucas Aguilar Sette para oficiar nos feitos judiciais cíveis e criminais de competência da Vara 
Federal de Francisco Beltrão, inclusive comparecendo às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 03 a 07 de novembro de 2014, bem 
como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no período de 03 a 09 de novembro de 2014, sem prejuízo de suas atribuições na 
PRM/Foz do Iguaçu. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 37221| 
PORTARIA Nº 711, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

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

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada 
no DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar o Procurador da República LUIS SERGIO LANGOWSKI para oficiar nos feitos judiciais cíveis e criminais de 
competência da Vara Federal de União da Vitória, inclusive comparecendo às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 06 a 07 de 
novembro de 2014, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no período de 06 a 09 de novembro de 2014, sem prejuízo de 
suas atribuições na PR/PR. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 37253| 
PORTARIA Nº 747, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

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

legais, com fundamento no item II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, publicada 
no DOU de 23/02/11, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 
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Designar o Procurador da República FELIPE DELIA CAMARGO para oficiar nos feitos judiciais cíveis e criminais de 
competência da Vara Federal de Pato Branco, inclusive comparecendo às audiências designadas de interesse do MPF, no período de 05 a 07 de 
novembro de 2014, bem como respondendo pelo plantão da referida Subseção Judiciária no período de 05 a 09 de novembro de 2014, sem prejuízo de 
suas atribuições na PRM/Cascavel. 

 
JOÃO VICENTE BERALDO ROMÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 7464| 
PORTARIA Nº 59, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 
Considerando que tramita nesta Procuradoria da República em Londrina o Procedimento Preparatório nº 1.25.005.000241/2014-98, 

instaurado a partir de ofício-circular oriundo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF, por meio do qual encaminhou informações 
acerca da previsão de instalação de “Unidades de Acolhimento”, inseridas na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde neste 
Município de Londrina/PR, e sugeriu a adoção de medidas porventura cabíveis para verificar a sua implantação no prazo previsto e a identificação por 
qual Plano de Ação se efetivará (fls. 01); 

Considerando ser função institucional do Ministério Público Federal zelar pelos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição Federal (art. 129 da Constituição da República e artigos 5º da LC nº 75/93); e 

Considerando haver findado o prazo de conclusão do presente Procedimento Preparatório, impondo-se, todavia, a necessidade de 
oferecimento de resposta pela Autarquia Municipal de Saúde ao ofício expedido (fls. 19 e 23); 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.25.005.000241/2014-98 em “INQUÉRITO CIVIL” para, sob sua 
presidência, adotar as medidas possíveis e necessárias à implantação, no prazo previsto, de “Unidades de Acolhimento”, inseridas na Rede de Atenção 
Psicossocial do Sistema Único de Saúde, neste Município de Londrina/PR. 

Para isso, DETERMINA-SE:  
I – remessa desta portaria ao Setor de Autuação e Distribuição, para autuação e registro do feito como Inquérito Civil, vinculado à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, na forma do art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do MPF (TEMA: 
Saúde), juntando-se esta Portaria como peça inaugural dos autos. 

II – dispensa-se a comunicação à PFDC em virtude do Ofício-Circular nº 11/2013/PFDC/MPF. 
III – aguarde-se o oferecimento de resposta ao ofício pela Autarquia Municipal de Saúde. 
Cumpra-se. 
 

GUSTAVO DE CARVALHO GUADANHIN 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 36484| 
PORTARIA Nº 308, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República adiante assinada, CONSIDERANDO:  
1. A função institucional do Ministério Público Federal em promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais se inclui a tutela da ordem jurídica, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal, bem como do 
artigo 6º, XIV, “a”, da Lei Complementar n. 75/1993;  

2. A necessidade de realizar mais diligências, tendentes a aferir a instalação, habilitação e funcionamento das Unidades de 
Acolhimento pactuadas pelo Ministério da Saúde com o Município de Curitiba.  

3. O decurso de prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do procedimento administrativo n. 
1.25.000.001344/2014-15, conforme determina o art. 4º, § 1º, da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE:  
Converter o procedimento administrativo n. 1.25.000.001344/2014-15 em Inquérito Civil Público.  
Para tanto, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro da presente portaria, promovendo-se as anotações necessárias; 
II – a comunicação da instauração do presente Inquérito Civil Público à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para fim de 

publicação; e  
III – após, expeça-se nova requisição ao Município de Curitiba para que informe as condições de instalação, habilitação e 

funcionamento das Unidades de Acolhimento destacadas no ofício n. 52/2014 CGMAD/DAET/SAS/MS (fls. 05-09).  
 

ANTONIA LÉLIA NEVES SANCHES 
Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 37220| 
PORTARIA Nº 310, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República adiante assinada, CONSIDERANDO:  
1. A função institucional do Ministério Público Federal em promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais se inclui a tutela da ordem jurídica, nos termos do artigo 129 da Constituição Federal, bem como do 
artigo 6º, XIV, “a”, da Lei Complementar n. 75/1993; 
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2. A necessidade de realizar mais diligências, tendentes a aferir a denúncia de que indígenas oriundos do Estado de São Paulo 
teriam sido vitimizados por agressões praticadas por representantes da empresa San Marino, no prédio onde funciona o DSEI/SESAI – Litoral Sul. 

3. O decurso de prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do procedimento administrativo n. 
1.25.000.001386/2014-56, conforme determina o art. 4º, § 1º, da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE:  
Converter o procedimento administrativo n. 1.25.000.001386/2014-56 em Inquérito Civil Público.  
Para tanto, DETERMINA-SE:  
I – a autuação e o registro da presente portaria, promovendo-se as anotações necessárias; 
II – a comunicação da instauração à d. 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação; 
III – o prosseguimento do feito. 
 

ANTONIA LÉLIA NEVES SANCHES  
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2625| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal:1.25.013.000001/2012-22 
 

Considerando o decurso do prazo deste procedimento investigatório criminal, bem como a necessidade de se prosseguir na 
instrução do mesmo, determino a prorrogação do presente feito por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no artigo 12º, caput, da Resolução nº 13, de 12 
de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2627| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Procedimento Investigatório Criminal: 1.25.013.000026/2014-98 
 

Considerando o decurso do prazo deste procedimento investigatório criminal, bem como a necessidade de se prosseguir na 
instrução do mesmo, determino a prorrogação do presente feito por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no artigo 12º, caput, da Resolução nº 13, de 12 
de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2629| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Procedimento Investigatório Criminal: 1.25.013.000038/2012-51 
 

Considerando o decurso do prazo deste procedimento investigatório criminal, bem como a necessidade de se prosseguir na 
instrução do mesmo, determino a prorrogação do presente feito por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no artigo 12º, caput, da Resolução nº 13, de 12 
de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2619| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal: 1.25.005.000129/2014-57 
 

Considerando o decurso do prazo deste procedimento investigatório criminal, bem como a necessidade de se prosseguir na 
instrução do mesmo, determino a prorrogação do presente feito por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no artigo 12º, caput, da Resolução nº 13, de 12 
de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2621| 
DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Investigatório Criminal:1.25.005.000181/2014-11 
 

Considerando o decurso do prazo deste procedimento investigatório criminal, bem como a necessidade de se prosseguir na 
instrução do mesmo, determino a prorrogação do presente feito por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no artigo 12º, caput, da Resolução nº 13, de 12 
de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

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

 



DMPF-e Nº 202/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 Publicação: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 18 
 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - 2623| 

DESPACHO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Procedimento Investigatório Criminal:1.25.005.000948/2013-13 
 

Considerando o decurso do prazo deste procedimento investigatório criminal, bem como a necessidade de se prosseguir na 
instrução do mesmo, determino a prorrogação do presente feito por mais 90 (noventa) dias, com fulcro no artigo 12º, caput, da Resolução nº 13, de 12 
de outubro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - 8629| 

PORTARIA Nº 247, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 
 

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e no art. 6º da Lei Complementar nº 
75/93; 

b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente Procedimento Extrajudicial se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando que o feito já foi instaurado há mais de trinta dias sem que até a presente data tenha sido possível a adoção das 

providências elencadas nos incisos I, III, IV, V e VI do art. 4º da Resolução n° 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
Determino a conversão da Notícia de Fato nº 1.26.005.000281/2014-01 em Inquérito Civil a fim de “Apurar a suspensão do 

fornecimento do medicamento Insulina Lantus, pela Farmácia de Pernambuco em Garanhuns/PE (Farmácia de Medicamentos Excepcionais da V 
GERES), à Srª Maria de Albuquerque Cavalcante, portadora de Diabetes”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Procedimento Extrajudicial em questão. 
Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão 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, via Sistema Único. 
 

ANTÔNIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3631| 
PORTARIA N° 29, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Converte o Procedimento Preparatório (PP) nº 1.27.001.000084/2014-86 em 
Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República, signatário, no Estado do Piauí, no uso de suas 
atribuições constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 
Io da Lei Complementar n° 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da 
Constituição Federal, assim como nos arts. 6o, VII, b e d e 7o, I e II, ambos da Lei Complementar n° 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da 
União); 

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 
apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 
preparação para o exercício das atribuições atinentes às suas funções institucionais, com fulcro no art. Io da Resolução CSMPF n° 87/2006; 

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

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

CONSIDERANDO Procedimento Preparatório n.º 1.27.001.000084/2014-86, que apura irregularidades na prestação de contas do 
Convênio 490136, celebrado entre o Município de Paulistana-PI e a Funasa para a implantação de sistema de esgotamento sanitário e ações de 
saneamento; 

CONSIDERANDO que instada a se manifestar, a Funasa indicou inviabilidade de encaminhamento de resposta conclusiva, 
porquanto pendente Parecer Técnico da Engenharia; 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo para conclusão do Procedimento Administrativo em epígrafe e a impossibilidade de ser 
prorrogado por mais 90 (noventa) dias, bem assim a necessidade de conclusão de diligência pendente, 

RESOLVE: 
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1. Converter o Procedimento Preparatório supramencionado em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, devendo o Setor Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3632| 
RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.002385/2013-73. ASSUNTO: RECOMENDA 
AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E AO PREFEITO DE COLÔNIA DO PIAUÍ O 
FORNECIMENTO DE CERTIDÃO A TODOS OS USUÁRIOS DO SUS NÃO 
ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Determinem o dever de fornecer certidão ou documento equivalente ao servidor público da unidade, ainda que os serviços de 
recepção sejam terceirizados; 
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c) Estabeleçam rotinas destinadas a fiscalizar o cumprimento do disposto na presente Recomendação, sob pena de responsabilidade 
pelas ilegalidades que vierem a ocorrer. 

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

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

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação e as 
medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3633| 
RECOMENDAÇÃO Nº 9, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.002385/2013-73. ASSUNTO: RECOMENDA 
AO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ-PI A INSTALAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS QUE PERMITAM O CONTROLE SOCIAL DO 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÉDICO E ODONTOLÓGICO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



DMPF-e Nº 202/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 Publicação: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 21 
 

a) Determinem, no prazo de 30 (trinta) dias, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de 
saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

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

c) Providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

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

Dê-se ciência da expedição da presente Recomendação ao Ministério Público Estadual da Comarca do município e ao Conselho 
Municipal de Saúde. 

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

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

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação e as 
medidas adotadas para seu cumprimento, bem como requisito que informe a possibilidade de inclusão em dotação orçamentária para o ano subsequente 
em relação à instalação de ponto eletrônico para os profissionais da saúde de modo geral. 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3634| 
RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.000757/2014-16. ASSUNTO: RECOMENDA 
AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E AO PREFEITO DE OEIRAS-PI O 
FORNECIMENTO DE CERTIDÃO A TODOS OS USUÁRIOS DO SUS NÃO 
ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



DMPF-e Nº 202/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 Publicação: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 22 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação e as 
medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3635| 
RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.000757/2014-16. ASSUNTO: RECOMENDA 
AO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI A INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS 
QUE PERMITAM O CONTROLE SOCIAL DO HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E 
ODONTOLÓGICO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO ser recorrente o recebimento, no Ministério Público Federal, de representações por parte de cidadãos que não 
são atendidos no SUS pela ausência ou atraso de médicos e odontólogos; 
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CONSIDERANDO que, além de vinculados ao SUS, tais profissionais estão, muitas vezes, empenhados em programas públicos 
financiados diretamente pelo Ministério da Saúde, como é o caso do Programa de “Saúde da Família”; 

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

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

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

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

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

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

a) Providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, inclusão de expressa referência de inclusão em dotação orçamentária para o ano 
subsequente em relação à instalação ponto eletrônico pra os profissionais da saúde de modo geral; 

b) Determinem, no prazo de 30 (trinta) dias, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de 
saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

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

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

Dê-se ciência da expedição da presente Recomendação ao Ministério Público Estadual da Comarca do município e ao Conselho 
Municipal de Saúde. 

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

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

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação e as 
medidas adotadas para seu cumprimento. 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3636| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.000770/2014-67. ASSUNTO: RECOMENDA 
AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E AO PREFEITO DE COLÔNIA DO 
GURGUEIA-PI O FORNECIMENTO DE CERTIDÃO A TODOS OS 
USUÁRIOS DO SUS NÃO ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. 
 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que no cumprimento do dever de prestar assistência integral à saúde da população, o poder público atuará por 
intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, seja diretamente, através de unidades públicas de saúde, ou indiretamente, arcando com o custo dos 
tratamentos efetivados por instituições de saúde conveniadas; 
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CONSIDERANDO que os recursos que compõe o Sistema Único de Saúde são oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, 
sendo certo que a União aportou, em 2013, aproximadamente R$ 79 bilhões no SUS, o que evidencia o interesse federal na questão; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação e as 
medidas adotadas para seu cumprimento.  

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - 3637| 
RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.27.000.000770/2014-67. ASSUNTO: RECOMENDA 
AO MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO GURGUEIA-PI A INSTALAÇÃO DE 
INSTRUMENTOS QUE PERMITAM O CONTROLE SOCIAL DO 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
MÉDICO E ODONTOLÓGICO 
 

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

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, 
artigos 127, caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 
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CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Determinem, no prazo de 30 (trinta) dias, a instalação, em local visível das salas de recepção de todas as unidades públicas de 
saúde, inclusive hospitais públicos, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, postos do programa “Saúde da Família” e outras eventualmente 
existentes, de quadros que informem ao usuário, de forma clara e objetiva, o nome de todos os médicos e odontólogos em exercício na unidade naquele 
dia, sua especialidade e o horário de início e término da jornada de trabalho de cada um deles. O quadro deverá informar também que o registro de 
frequência dos profissionais estará disponível para consulta de qualquer cidadão; 

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

c) Providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a disponibilização na internet, do local e horário de atendimento dos médicos e 
odontólogos que ocupem cargos públicos vinculados, de qualquer modo, ao Sistema Único de Saúde; 

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

Dê-se ciência da expedição da presente Recomendação ao Ministério Público Estadual da Comarca do município e ao Conselho 
Municipal de Saúde. 

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

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

Fica concedido às autoridades destinatárias o prazo de 30 (trinta) dias para informarem o acatamento da presente recomendação e as 
medidas adotadas para seu cumprimento. 

 
SAULO LINHARES DA ROCHA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72513| 
PORTARIA Nº 1.148, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Interrompe férias, consigna licença médica e suspende a distribuição de feitos e 
audiências da Procuradora da República ANA CLÁUDIA DE SALES 
ALENCAR no período de 27 de outubro a 10 de novembro de 2014.  
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, considerando as férias da Procuradora da República ANA CLÁUDIA DE SALES ALENCAR marcadas de 11 a 30 de 
outubro de 2014 (Portaria PR/RJ/Nº 954/2014, de 18 de setembro de 2014, publicada no DMPF-e Nº 173 – Extrajudicial de 22 de setembro de 2014, 
página 111) e sua licença médica no período de 27 de outubro a 10 de novembro de 2014 (15 dias), resolve: 

Art. 1ºAlterar a Portaria PR/RJ/Nº 954/2014 para interromper as férias da Procuradora da República ANA CLÁUDIA DE SALES 
ALENCAR a partir de 27 de outubro de 2014, inclusive. 

Art. 2ºSuspender a distribuição de todos os feitos e audiências da referida Procuradora durante o período da licença médica, de 27 
de outubro a 10 de novembro de 2014.  

Art. 3ºPublique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72515| 
PORTARIA Nº 1.150, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Altera parcialmente a Portaria PR/RJ/Nº 1.070/2014 e designa o Procurador da 
República ANTONIO DO PASSO CABRAL para atuar no plantão da 27ª Vara 
Federal no período de 03 a 06 de novembro de 2014, em substituição à 
Procuradora da República ANA CLÁUDIA DE SALES ALENCAR. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Portaria PR/RJ/Nº 1.070/2014 (publicada no DMPF-e Nº 189 - Extrajudicial de 14/10/2014, página 44) 
que designou a Procuradora da República ANA CLÁUDIA DE SALES ALENCAR para atuar junto ao plantão da 27ª Vara Federal no período de 03 a 
06 de novembro de 2014 e considerando que a referida Procuradora da República encontra-se de licença médica no período de 27 de outubro a 10 de 
novembro de 2014, resolve: 

Art. 1ºAlterar parcialmente a Portaria PR/RJ/Nº 1.070/2014 e designar o Procurador da República ANTONIO DO PASSO 
CABRAL para atuar no plantão da 27ª Vara Federal no período de 03 a 06 de novembro de 2014, em substituição à Procuradora da República ANA 
CLÁUDIA DE SALES ALENCAR. 

Art. 2ºDê-se ciência à Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro. 
Art. 3ºPublique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

MARINA FILGUEIRA DE CARVALHO FERNANDES 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18744| 
PORTARIA Nº 11, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000201/2014-47. 
 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “c” ser atribuição do Ministério Público 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, bem como o disposto nas Resoluções nº 
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal enº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventual ausência de serviços dos Correios, ocasionada pela 
ausência de funcionários, no bairro Novo São Bento em Duque de Caxias-RJ, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000201/2014-47 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“CONSUMIDOR - Ausência de serviço dos Correios no bairro Novo São Bento, em Duque de Caxias - Insuficiência de funcionários.”. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18742| 
PORTARIA Nº 13, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000364/2014-20. 
 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “c” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 
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comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, bem como o disposto nas Resoluções nº 
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal enº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventual omissão da ANEEL em fiscalizar a prestação de 
serviços da Concessionária AMPLA, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000364/2014-20 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“CONSUMIDOR - Reclamação de consumidor perante a ANEEL - Aparente omissão na resposta estatal.”. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18740| 
PORTARIA Nº 16, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014  

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000271/2014-03. 
 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventual falta de prestação de contas do CIEP 035 – Marechal 
Henrique Teixeira Lott – Duque de Caxias-RJ e o consequente bloqueio de repasse dos recursos do FNDE a partir de 2012, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000271/2014-03 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO/EDUCAÇÃO - CIEP 035 - Marechal Henrique Teixeira Lott - Liberação de recursos do FNDE a partir de 2012 - 
Constatação de impedimentos. ”. 

 
EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18743| 
PORTARIA Nº 17, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000055/2014-50. 
 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventual atraso no repasse das verbas governamentais aos 
beneficiários, participantes de grupos de iniciação científica, monitoria de dúvidas e monitoria de laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, campus Nilópolis, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.000055/2014-50 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO - EDUCAÇÃO. Apurar suposto atraso no repasse das verbas governamentais aos beneficiários, participantes de grupos de 
iniciação científica, monitoria de dúvidas e monitoria de laboratório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ, 
campus Nilópolis.”. 

 
EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 18741| 
PORTARIA Nº 18, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Conversão do Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001212/2013-63. 
 

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

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 
promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade da apuração de eventual precariedade no serviço de internet do programa 
baixada digital, no município de São João de Meriti-RJ, em convênio com a Universidade Federal Fluminense - UFF, RESOLVE: 

Art. 1° Converter o Procedimento Preparatório n° 1.30.017.001212/2013-63 em Inquérito Civil, mantendo-se a seguinte ementa: 
“PATRIMÔNIO PÚBLICO - Educação - Precariedade no serviço de internet do programa baixada digital - Município de São João de Meriti - apuração 
da atuação da Universidade Federal Fluminense - UFF, mediante o convênio nº 2/2008 com o Estado do Rio de Janeiro”. 

 
EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE 

Procurador da República 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5250 | 

PORTARIA Nº 48, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014 
 

INQUÉRITO CIVIL – CONVERSÃO. Ref: PP nº 1.30.002.000049/2014-61 
 

1.O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput e 129, 
III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e 

2.CONSIDERANDO tratar-se de procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade na construção da creche Escola 
Jardim Ceasa, neste município; 

3.CONSIDERANDO tratar-se de repasse de verba pelo FNDE, sujeita a prestação de contas perante órgão federal (Súmula nº 208); 
4.CONSIDERANDO o esgotamento do prazo para a continuidade das diligências no âmbito deste procedimento preparatório e a 

necessidade de se aguardar as respostas da Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes e do Banco do Brasil; 
5.RESOLVE: 
6.Converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o fim de adotar as providências judiciais ou 

extrajudiciais cabíveis. 
7.Como medidas iniciais DETERMINO: 
7.1.PUBLIQUE-SE a Portaria (atentando-se ao disposto no art. 5º, inciso VI, e art. 16, §1º, I, todos da Resolução CSMPF nº 

87/2006, e ao artigo 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007); 
7.2.RECLASSIFIQUE-SE o feito para registro junto à 1ª CCR, mantendo-se a ementa. 
7.3.NOTIFIQUE-SE a e. 1ª CCR via “Sistema ÚNICO”; 
7.4.CADASTRE-SE o presente despacho no Sistema Único e insira na aba “Íntegra” este documento para publicação; 
7.5.CERTIFIQUE-SE nos autos a realização dos procedimentos acima descritos; 
7.6.REITERE-SE os ofícios encaminhados à Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes e ao Banco do Brasil, com destaque 

para a conduta ilícita e suas consequências legais, além de entrega pessoal. 
 

STANLEY VALERIANO DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 5251| 
PORTARIA Nº 68, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 
c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
e) considerando os elementos constantes nas presentes peças de informação; 
Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000178/2014-20 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 
EMENTA: “GUIA MPRJ 201400950614 ENCAMINHANDO PROTOCOLO MPRJ 2014.00545558 (REFERENTE AOS AUTOS 

INFRAÇÃO Nº 02086, 02084 E 02088 DO PROCON-RJ). SUPOSTA AUSÊNCIA DO CDC PARA UTILIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES 
QUANDO SOLICITADO.” 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELO FATOINVESTIGADO: Empresa de Correios e Telégrafos 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Procon-RJ 
Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, bem como encaminhar email à Divisão 
de Veiculação de Atos Oficiais – DVAO para publicação. 

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

WANDERLEY SANAN DANTAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72610| 
PORTARIA Nº 418, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
 a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o procedimento visa apurar possível acumulação indevida de cargo em regime de dedicação exclusiva no 

Centro Federal de Educação Tecnológica Suckow da Fonseca com atividade remunerada na empresa A G L Tecnologia de Equipamentos Ltda. pelo 
servidor público federal Adriano Gatto Lemos de Souza; 

d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Administro nº 

1.30.001.000712/2014-38. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, para os 
fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72670| 
PORTARIA Nº 419, DE 31DEOUTUBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
 b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
c) considerando que o presente procedimento, instaurado nesta Procuradoria a fim de apurar suposta venda de bebida alcoólica nas 

dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 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;  
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.000874/2014-76. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, para os 

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

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72710| 
PORTARIA Nº 420, DE 31DE OUTUBBRO DE 2014  

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
 b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
 c) considerando o presente procedimento, instaurado nesta Procuradoria a fim de apurar possíveis irregularidades relacionadas ao 

Processo Seletivo regido pelo Edital nº 8/2014 do Colégio Pedro II, destinado à contratação de professores substitutos; 
 d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.001086/2014-05. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para os 

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

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72727| 
PORTARIA Nº 421, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal;  
 b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 
 c) considerando que o procedimento visa apurar possíveis irregularidades no processo de transferência assistida dos alunos das 

instituições de ensino superior Universidade e Universidade Gama Filho para a Universidade Veiga de Almeida;  
 d) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;  
Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Administro nº 

1.30.001.001490/2014-71. 
Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos direitos do Cidadão, para os 

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

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72660| 
PROMOÇÃO DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Ref.: Procedimento Administrativo MPF/PR/RJ nº 1.30.001.002250/2013-11. 
Inquérito Civil Público nº 643/2013 
 

Trata-se de Inquérito Civil Público visando apurar possível irregularidade relativa à cobrança de suposta “taxa de liberação de 
contrato” em financiamento de imóvel pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através da PDG Realty S.A. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Tendo em vista o esgotamento do prazo de duração deste feito e que é imprescindível a realização de novas diligências, inclusive o 
envio de ofício à PDG Realty S.A., PRORROGO por 1 (um) ano o prazo para a conclusão do presente Inquérito Civil Público, com fulcro no artigo 9º 
da Resolução nº 23/2007 do E. Conselho Nacional do Ministério Público, devendo ser comunicada a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal. 

Após o encaminhamento do referido ofício, acautele-se o presente ICP na DICIVE por 60 dias. 
 

CLAUDIO GHEVENTER 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - 72425| 
DESPACHO DE 30 DE OUTUBRO DE 2014  

 
Procedimento Administrativo nº 1.30.001.001973/2014-94. IC nº 592/2013 
 

Considerando a necessidade de conclusão das diligências necessárias ao encerramento do presente Inquérito Civil Público, prorrogo 
seu prazo de apuração por mais 1 (um) ano, nos termos do artigo 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Cumpra-se. 
 

GINO AUGUSTO DE O. LICCIONE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29300| 
PORTARIA Nº 15, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.002062/2013-42. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 
329 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na 
redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da 
República de 1988, art. 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei 
Complementar 75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério 
Público a proteção do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º 
do art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, 
deverá ser concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.002062/2013-42, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de irregularidades e eventual prática de ato de improbidade administrativa relativamente ao fato de, no Município de 
Ceará-Mirim, valas entupirem em decorrência do acúmulo de plantações e de capim, além do assoreamento do Rio Ceará-Mirim, apesar de o 
Município de Ceará-Mirim receber recursos federais para realizar a limpeza de tais valas; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade ou ato de 
improbidade administrativa no fato acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui 
mencionados. 

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

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do 
Norte na rede mundial de computadores (internet). 

Designo o servidor Josaniel Cabral de Oliveira como secretário, para fins de auxiliar na instrução do presente inquérito civil, sem 
prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle do prazo de um ano de tramitação do 
inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada 

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

 



DMPF-e Nº 202/2014- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 Publicação: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 31 
 
pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência com expressa menção à circunstância 
de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29374| 
PORTARIA Nº 16, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014  

 
Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.000355/2014-76. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 
329 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na 
redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da 
República de 1988, art. 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei 
Complementar 75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério 
Público a proteção do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º 
do art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, 
deverá ser concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.000355/2014-76, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de irregularidades e eventual prática de ato de improbidade administrativa relativamente relativamente aos seguintes 
fatos: (a) celebração e execução do convênio n. 656332/2009 (n. SIAFI: 663644), firmado entre o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) e o Município de Coronel Ezequiel-RN, no montante total de R$ 331.650,00, para os quais o FNDE contribuiu com o valor de R$ 328.300,00 
e que tinha por objeto a aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, no âmbito do Programa Caminho 
da Escola; e (b) execução, no Município de Coronel Ezequiel-RN, do Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE), no exercício 2012; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade ou ato de 
improbidade administrativa nos fatos acima mencionados e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui 
mencionados. 

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

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do 
Norte na rede mundial de computadores (internet). 

Designo o servidor Josaniel Cabral de Oliveira como secretário, para fins de auxiliar na instrução do presente inquérito civil, sem 
prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle do prazo de um ano de tramitação do 
inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada 
pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência com expressa menção à circunstância 
de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29392| 
PORTARIA Nº 17, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 
1.28.000.001635/2014-00. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 
III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 
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329 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na 
redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da 
República de 1988, art. 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei 
Complementar 75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério 
Público a proteção do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 
2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 
civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º 
do art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, 
deverá ser concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.001635/2014-00, a qual tem por 
objeto apurar a possível existência de irregularidades e eventual prática de ato de improbidade administrativa relativamente relativamente à execução, 
no Município de Coronel Ezequiel-RN, do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), nos exercícios 2011 e 2012; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade ou ato de 
improbidade administrativa na execução do programa acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui 
mencionados. 

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

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 
87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do 
Norte na rede mundial de computadores (internet). 

Designo o servidor Josaniel Cabral de Oliveira como secretário, para fins de auxiliar na instrução do presente inquérito civil, sem 
prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle do prazo de um ano de tramitação do 
inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada 
pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência com expressa menção à circunstância 
de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29339| 
PORTARIA Nº 28, 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Ref. Procedimento Preparatório nº 1.28.000.000090/2014-14. Conversão em 
inquérito civil. 
 

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da República signatária, no uso da atribuição estabelecida no art. 129, III, 
da Constituição Federal; no art. 6º, VII, “a”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, II, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; nos arts. 17 da Lei nº 
8.429/92; e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, e nº 148/2014, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório foi instaurado no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção e 
Outros Ilícitos desta Procuradoria da República, a partir do recebimento dos autos do processo nº 616-39.2012.6.20.00500 (50ª Zona Eleitoral), onde 
transitou em julgado a decisão no sentido da não apresentação da prestação de contas de campanha eleitoral, em relação ao pleito de 2012, do candidato 
a vereador pelo Município de Parnamirim/RN, srº Carlos Magno Pereira do Nascimento; 

CONSIDERANDO que recursos públicos do fundo partidário foram utilizados na referida campanha eleitoral e que a ausência de 
prestação de contas de tais recursos pode configurar ato de improbidade administrativa, segundo o artigo 11, VI da Lei nº 8.429/1992; 

RESOLVE, com base no art. 4°, II, da Resolução n° 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, converter a 
presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, determinando que sejam adotadas as seguintes providências: 

1. Registro e autuação desta portaria; 
2. Comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, via Único, 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; 
3. Expedição de ofício ao Diretório Estadual do Partido Progressista - PP, para que informe se foram prestadas as contas do partido 

sobre os recursos do Fundo Partidário direcionados à campanha eleitoral do candidato Carlos Magno Pereira do Nascimento, no pleito de 2012; 
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4. Publicação no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da 
Resolução CNMP n.º 23/2007. 

 
ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29341| 
PORTARIA Nº 57, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Peças de informação nº 1.28.000.000728/2013-28 
 

CONSIDERANDO a decisão emanada da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no sentido do 
retorno destes autos a esta Procuradoria da República para a adoção de medidas tendentes ao ressarcimento ao erário; 

CONSIDERANDO o volume atípico de trabalho que assoberbou este 2º Ofício ministerial neste segundo semestre de 2014, 
sobretudo em razão da acumulação das atribuições típicas de Procurador da República – que já não são poucas – com o exercício da função de 
Procurador Eleitoral Auxiliar; 

CONSIDERANDO que, neste período, houve uma multiplicação excessiva de representações eleitorais pleiteando direito de 
resposta entre os candidatos ao Governo do Estado; 

CONSIDERANDO também, como se não bastasse, que este Ofício ficou encarregado de despachar, durante os 15 (quinze) dias 
imediatamente anteriores ao 2º turno das eleições de 2014, toda a demanda do 9º Ofício desta Procuradoria da República, em razão de o seu titular estar 
exercendo, com exclusividade, a função de Procurador Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, em razão de tudo isso, não foi possível analisar, a tempo e modo, o objeto da presente notícia de fato; 
DETERMINO: 
a) a conversão da presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nos nos arts. 2º, II, 4º, II, e 5º, caput e 

incisos, todos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e no art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com manutenção do mesmo registro cronológico e numeração; 

b) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

c) a Secretaria expeça ofício, de ordem, acompanhado de cópia dos documentos de fls. 05/29 e 31/42, à Procuradoria da União e à 
Procuradoria Federal em Natal, para que adotem as providências que entenderem cabíveis tendentes ao ressarcimento ao erário e/ou à execução dos 
julgados emanados dos Tribunais de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) e da União (TCU); 

d) a Secretaria, após os procedimentos de conversão, faça a juntada dos comprovantes de recebimento dos ofícios endereçados à 
Procuradoria da União e à Procuradoria Federal em Natal e, em seguida, remeta os autos novamente à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal para eventual homologação, tendo em vista o cumprimento das diligências sugeridas por tal Colegiado. 

 
KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29352| 
PORTARIA Nº 59, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de fato nº 1.28.000.000539/2013-55 
 

CONSIDERANDO o volume atípico de trabalho que assoberbou este 2º Ofício ministerial neste segundo semestre de 2014, 
sobretudo em razão da acumulação das atribuições típicas de Procurador da República – que já não são poucas – com o exercício da função de 
Procurador Eleitoral Auxiliar; 

CONSIDERANDO que, neste período, houve uma multiplicação excessiva de representações eleitorais pleiteando direito de 
resposta entre os candidatos ao Governo do Estado; 

CONSIDERANDO também, como se não bastasse, que este Ofício ficou encarregado de despachar, durante os 15 (quinze) dias 
imediatamente anteriores ao 2º turno das eleições de 2014, toda a demanda do 9º Ofício desta Procuradoria da República, em razão de o seu titular estar 
exercendo, com exclusividade, a função de Procurador Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, em razão de tudo isso, não foi possível analisar, a tempo e modo, o objeto da presente notícia de fato; 
DETERMINO: 
a) a conversão da presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nos nos arts. 2º, II, 4º, II, e 5º, caput e 

incisos, todos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e no art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com manutenção do mesmo registro cronológico e numeração; 

b) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

c) a Secretaria, após os procedimentos de conversão, faça os autos conclusos para análise, exercendo, no mais, o rígido controle do 
seu prazo de tramitação (1 ano), alertando o Procurador para a necessidade de prorrogação quando extrapolado tal prazo, tudo nos termos do art. 15, 
caput, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do art. 9º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 

 Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29359| 

PORTARIA Nº 60, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Notícia de fato nº 1.28.000.000630/2013-51 
 

CONSIDERANDO o volume atípico de trabalho que assoberbou este 2º Ofício ministerial neste segundo semestre de 2014, 
sobretudo em razão da acumulação das atribuições típicas de Procurador da República – que já não são poucas – com o exercício da função de 
Procurador Eleitoral Auxiliar; 

CONSIDERANDO que, neste período, houve uma multiplicação excessiva de representações eleitorais pleiteando direito de 
resposta entre os candidatos ao Governo do Estado; 

CONSIDERANDO também, como se não bastasse, que este Ofício ficou encarregado de despachar, durante os 15 (quinze) dias 
imediatamente anteriores ao 2º turno das eleições de 2014, toda a demanda do 9º Ofício desta Procuradoria da República, em razão de o seu titular estar 
exercendo, com exclusividade, a função de Procurador Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, em razão de tudo isso, não foi possível analisar, a tempo e modo, o objeto da presente notícia de fato; 
DETERMINO: 
a) a conversão da presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nos nos arts. 2º, II, 4º, II, e 5º, caput e 

incisos, todos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e no art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com manutenção do mesmo registro cronológico e numeração; 

b) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

c) a Secretaria, após os procedimentos de conversão, faça os autos conclusos para análise, exercendo, no mais, o rígido controle do 
seu prazo de tramitação (1 ano), alertando o Procurador para a necessidade de prorrogação quando extrapolado tal prazo, tudo nos termos do art. 15, 
caput, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do art. 9º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29366| 
PORTARIA Nº 61, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de fato nº 1.28.000.000188/2014-63 
 

CONSIDERANDO o volume atípico de trabalho que assoberbou este 2º Ofício ministerial neste segundo semestre de 2014, 
sobretudo em razão da acumulação das atribuições típicas de Procurador da República – que já não são poucas – com o exercício da função de 
Procurador Eleitoral Auxiliar; 

CONSIDERANDO que, neste período, houve uma multiplicação excessiva de representações eleitorais pleiteando direito de 
resposta entre os candidatos ao Governo do Estado; 

CONSIDERANDO também, como se não bastasse, que este Ofício ficou encarregado de despachar, durante os 15 (quinze) dias 
imediatamente anteriores ao 2º turno das eleições de 2014, toda a demanda do 9º Ofício desta Procuradoria da República, em razão de o seu titular estar 
exercendo, com exclusividade, a função de Procurador Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, em razão de tudo isso, não foi possível analisar, a tempo e modo, o objeto da presente notícia de fato; 
DETERMINO: 
a) a conversão da presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nos nos arts. 2º, II, 4º, II, e 5º, caput e 

incisos, todos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e no art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com manutenção do mesmo registro cronológico e numeração; 

b) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

c) a Secretaria, após os procedimentos de conversão, faça os autos conclusos para análise, exercendo, no mais, o rígido controle do 
seu prazo de tramitação (1 ano), alertando o Procurador para a necessidade de prorrogação quando extrapolado tal prazo, tudo nos termos do art. 15, 
caput, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do art. 9º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29369| 
PORTARIA Nº 62, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de fato nº 1.28.000.000938/2014-05 
 

CONSIDERANDO o volume atípico de trabalho que assoberbou este 2º Ofício ministerial neste segundo semestre de 2014, 
sobretudo em razão da acumulação das atribuições típicas de Procurador da República – que já não são poucas – com o exercício da função de 
Procurador Eleitoral Auxiliar; 

CONSIDERANDO que, neste período, houve uma multiplicação excessiva de representações eleitorais pleiteando direito de 
resposta entre os candidatos ao Governo do Estado; 
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CONSIDERANDO também, como se não bastasse, que este Ofício ficou encarregado de despachar, durante os 15 (quinze) dias 
imediatamente anteriores ao 2º turno das eleições de 2014, toda a demanda do 9º Ofício desta Procuradoria da República, em razão de o seu titular estar 
exercendo, com exclusividade, a função de Procurador Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, em razão de tudo isso, não foi possível analisar, a tempo e modo, o objeto da presente notícia de fato; 
DETERMINO: 
a) a conversão da presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nos nos arts. 2º, II, 4º, II, e 5º, caput e 

incisos, todos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e no art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com manutenção do mesmo registro cronológico e numeração; 

b) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

c) a Secretaria, após os procedimentos de conversão, faça os autos conclusos para análise, exercendo, no mais, o rígido controle do 
seu prazo de tramitação (1 ano), alertando o Procurador para a necessidade de prorrogação quando extrapolado tal prazo, tudo nos termos do art. 15, 
caput, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do art. 9º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - 29386| 
PORTARIA Nº 64, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de fato nº 1.28.000.000794/2014-89 
 

CONSIDERANDO o volume atípico de trabalho que assoberbou este 2º Ofício ministerial neste segundo semestre de 2014, 
sobretudo em razão da acumulação das atribuições típicas de Procurador da República – que já não são poucas – com o exercício da função de 
Procurador Eleitoral Auxiliar; 

CONSIDERANDO que, neste período, houve uma multiplicação excessiva de representações eleitorais pleiteando direito de 
resposta entre os candidatos ao Governo do Estado; 

CONSIDERANDO também, como se não bastasse, que este Ofício ficou encarregado de despachar, durante os 15 (quinze) dias 
imediatamente anteriores ao 2º turno das eleições de 2014, toda a demanda do 9º Ofício desta Procuradoria da República, em razão de o seu titular estar 
exercendo, com exclusividade, a função de Procurador Regional Eleitoral; 

CONSIDERANDO que, em razão de tudo isso, não foi possível analisar, a tempo e modo, o objeto da presente notícia de fato; 
DETERMINO: 
a) a conversão da presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com base nos nos arts. 2º, II, 4º, II, e 5º, caput e 

incisos, todos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público e no art. 6º, VII, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, com manutenção do mesmo registro cronológico e numeração; 

b) cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 6º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal; 

c) a Secretaria, após os procedimentos de conversão, faça os autos conclusos para análise, exercendo, no mais, o rígido controle do 
seu prazo de tramitação (1 ano), alertando o Procurador para a necessidade de prorrogação quando extrapolado tal prazo, tudo nos termos do art. 15, 
caput, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do art. 9º, caput, da Resolução nº 23/2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

 
KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - 36636| 

PORTARIA Nº 276, DE 15 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Instaura Inquérito Civil n. 1.29.000.001317/2014-01 
 

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

1. As informações constantes no procedimento preparatório nº 1.29.000.001317/2014-01, instaurado a partir do recebimento do 
expediente nº 00935.00006/2014, oriundo da Promotoria de Justiça Especializada de Alvorada/RS; 

2. Que os elementos juntados ao procedimento não permitem a adoção de outras medidas institucionais, pela ausência de convicção 
quanto à confirmação e extensão dos atos praticados, a revelar a necessidade de aprofundamento das investigações; 

3. Ser atribuição do Ministério Público Federal a defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade no 
âmbito da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União na forma do art. 5º, II, 'h', da Lei Complementar nº 
75/93, bem como a defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos, como dispõe o art. 129, III, da CF/88, 

Art. 1º.Determino a instauração de inquérito civil, tendo por objeto apurar suposta fraude em licitação promovida pelo Município de 
Alvorada (Tomada de Preços n. 003/2013), bem como a inexecução do decorrente Contrato Administrativo nº 031/2013, referente à pavimentação da 
Rua Piratini (trecho entre Av. Getúlio Vargas até a Rua Lauro Muller).  

Art. 2º.Determino a adoção das seguintes medidas iniciais: 
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I – autuação e registro da presente portaria, nos termos da Resolução/CSMPF nº 87/2006, com comunicação à 5ª CCR/MPF, por 
meio eletrônico, e remessa à publicação, nos termos dos arts. 6º e 16 da mencionada resolução (certificando-se nos autos as providências); 

II – expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Alvorada/RS, requisitando informar, no prazo de 15 (quinze) dias: a) identificar 
o(s) responsável(is) pela elaboração do termo de referência (memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e desenhos técnicos) previsto para a 
obra de pavimentação na Avenida Piratini (objeto da licitação acima referida); b) quanto à existência de estabelecimento comercial avançando em área 
pública na Avenida Piratini – afetando a execução da obra de pavimentação referida – especificar quais medidas foram ou serão tomadas pelo 
Município de Alvorada para regularização da situação. Outrossim, esclarecer por que tal situação não constou de nenhum documento referente à 
execução da obra contratada; 

III – ultimadas as medidas e vencido o prazo inicialmente fixado (20 dias), voltem conclusos. 
 

ADRIANO DOS SANTOS RALDI 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 1419| 
PORTARIA Nº 24, DE 24 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Interessada: Comunidade Indígena de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.  
 

O Excelentíssimo Senhor Daniel Luis Dalberto, Procurador da República no Município de Guajará-Mirim/Rondônia, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo artigo 129, incisos II III e V, da Constituição da República; artigo 5o, incisos I, II “d”, III “e”, IV, V “a”, artigo 6º, inciso 
VII, “a”, “c” e “d”, e inciso XX, artigo 7º, I e II e art. 8º, II, V e VII da Lei Complementar no 75/1993;  

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

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

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

CONSIDERANDO que o art. 6º da Constituição da República estabelece como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, dentre outros. 

CONSIDERANDO que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 
conforme alude o artigo 205 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 
sistemas de ensino, definindo formas de colaboração visando assegurar a universalização do ensino obrigatório, como aduz o artigo 201, § 4º, da Carta 
Magna; 

CONSIDERANDO que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais e que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, consoante o artigo 210, § 2º 
da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que o art. 2º da Convenção 169 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004, estabelece que os governos 
deverão assumir a responsabilidade de desenvolver ações que garantam aos povos indígenas a plena efetividade dos direitos sociais, em condições de 
igualdade aos outorgados aos demais membros da população; 

CONSIDERANDO que os governos deverão consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 
particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-
los diretamente, conforme o artigo 6º, 1, a da Convenção 169 da OIT; 

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 26 da mesma Convenção 169 da OIT, que dispõe que medidas deverão ser adotadas 
para garantir aos membros dos povos indígenas e tribais a possibilidade de adquirir educação em todos os níveis, pelo menos em condição de igualdade 
com o restante da comunidade nacional; 

CONSIDERANDO o disposto no item 2 do artigo 7º da Convenção nº 169 da OIT que reza que a melhoria das condições de vida e 
de trabalho e do nível de saúde e educação dos povos indígenas, deverá, com sua participação e cooperação, ser prioritária nos planos de 
desenvolvimento econômico global das regiões que habitam. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões deverão também ser 
elaborados de forma a promover essa melhoria; 

CONSIDERANDO ainda o disposto no artigo 26 da mesma Convenção 169 da OIT, que dispõe que medidas deverão ser adotadas 
para garantir aos membros dos povos indígenas e tribais a possibilidade de adquirir educação em todos os níveis, pelo menos em condição de igualdade 
com o restante da comunidade nacional; 

CONSIDERANDO que na organização de escola indígena, deve ser considerada a participação da comunidade, na definição do 
modelo de organização e gestão, bem como suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, 
conforme o artigo 38, III, da Resolução 04 de 13 de julho de 2010 do Conselho Nacional de Educação; 

CONSIDERANDO os constantes e reiterados pedidos dos povos indígenas da região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré para terem 
acesso ao ensino médio, a fim de proporcionar, principalmente aos jovens, possibilidade de estudo em seu próprio meio cultural, no convívio saudável 
de seu povo, sem terem de se deslocar a cidades que estão a longas distâncias de suas terras, onde não tem meios materiais de manutenção;  

CONSIDERANDO que a Região de Guajará-Mirim e Nova Mamoré possui 27 etnias indígenas, que correspondem a mais da 
metade dos povos indígenas do Estado de Rondônia e que não há oferta de ensino médio em nenhuma das terras indígenas; 
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CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento da Lei Complementar 578/2010 do Estado de Rondônia, que cria cargos de 
servidores escolares e professores indígenas e as diversas tratativas deste Ministério Público para que o edital do concurso seja publicado, o que ainda 
não ocorreu até este momento; 

CONSIDERANDO que é precária a situação geral das escolas indígenas, conforme constatado em minhas visitas às Aldeias, 
devidamente registradas em Procedimentos instaurados nesta Procuradoria; 

CONSIDERANDO que, além de fontes estatais de outros entes, há recursos do Governo Federal e do FNDE para programas de 
construção e reformas de escolas, bem como de merenda escolar e práticas de esportes, que, no entanto, não chegam às escolas necessitadas pela falta 
de sua regularização formal, tarefa que deve ser cumprida pela Secretaria de Educação do Estado de Rondônia;  

RESOLVE 
Instaurar Inquérito Civil objetivando adotar providências para que haja oferta de ensino médio aos indígenas da Região de Guajará-

Mirim, para que sejam regularizadas formalmente as escolas indígenas e seja deflagrado concurso para professores e servidores escolares indígenas. 
NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, devendo o feito ser iniciado por meio desta 

Portaria. Havendo novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados, naturalmente. 
2. Apor na identificação do ICP o seguinte resumo: Inquérito Civil instaurado para adoção de providências para que haja oferta de 

ensino médio aos indígenas da Região de Guajará-Mirim, para que sejam regularizadas formalmente as escolas indígenas e seja deflagrado concurso 
para contratação de professores e servidores escolares indígenas, nos termos da LC 578/2010. 

3. Junte-se ao inquérito: 
a) Cópia do Laudo Antropológico nº 07/2014, realizado na Aldeia Baía das Onças, no qual os indígenas requerem o ensino médio e 

se constata a situação da educação na Aldeia; 
b) a ata da reunião realizada no dia 02/05/2014, com representantes indígenas e da SEDUC, na qual tratou-se da educação indígena 

e, em especial, da realização do concurso aludido;  
c) a ata da reunião realizada no dia 19/09/2014, na Secretaria Estadual da Educação, na qual todos os assuntos objetos deste 

inquérito foram tratados; 
d) a cópia de e-mail que enviei ao Representante da educação indígena da SEDUC, requisitando informações sobre o andamento do 

acordado em reunião sobre a criação do ensino médio aos indígenas e sobre a listas das escolas a serem regularizadas, bem como sua resposta, 
informando que no período de 29/10 a 01/11/2014 haverá reunião em Guajará-Mirim com as lideranças indígenas e a CRE, a fim de dar andamento ao 
assunto; 

e) a lista das escolas indígenas regularizadas e a regularizar, enviada pela SEDUC. 
 Por oportuno e para constar, informo que recebi, após a reunião mencionada no item “b” acima, a cópia do edital do concurso, que, 

segundo me foi dito pela SEDUC, seria entregue naquele dia ao Tribunal de Contas do Estado para parecer, e, logo em seguida, será publicado. Para 
não provocar desigualdade entre os concorrentes, neste momento não juntarei a este inquérito cópia do edital. 

Cientifique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, encaminhando-lhe cópia do presente e 
solicitando sua devida publicação na Imprensa Oficial. 

A fim de proporcionar aos indígenas interessados a máxima informação possível acerca dos assuntos que lhe dizem respeito, 
encaminhe-se cópia desta Portaria à Funai de Guajará-Mirim, pelo Coordenador Regional, Sr. Adilson dos Santos; ao Cimi, pelo médico Gilles de 
Catheu e aos vereadores indígenas Arão Xijein e Nham-Pá, solicitando-lhes a gentileza do repasse dessas informações aos indígenas. 

 
DANIEL LUIS DALBERTO 

Procurador Da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 7306| 
PORTARIA Nº 55, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O Excelentíssimo Senhor procurador da República Henrique Felber Heck, representante, na Procuradoria da República em Ji-

Paraná, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição da República; 6º, VII, b da Lei 
Complementar nº 75/1993; 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, 

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

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela 
Constituição; 

CONSIDERANDO que a moradia é direito social reconhecido pela Constituição Federal (artigos 6º); 
CONSIDERANDO que a Lei n. 11.124/2005 instituiu o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS para viabilizar 

este direito e a Lei n. 11.977/2009 criou o Programa Minha Casa, Minha Vida; 
CONSIDERANDO o quanto processado no procedimento preparatório n. 1.31.001.000069/2014-13; 
CONSIDERANDO a construção dos empreendimentos denominados Bosque dos Ipês I e II nesta cidade; 
CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento de investigações, inclusive para verificar a assistência técnica prestada pelas 

construtoras após a entrega das unidades;  
CONSIDERANDO a necessidade de verificar o cumprimento dos deveres contratuais, inclusive, diante de novas representações a 

respeito da estação de água e esgoto construída no empreendimento; 
RESOLVE 
Instaurar inquérito civil para verificar o cumprimento dos deveres de assistência técnica das construtoras responsáveis pelos 

empreendimentos denominados Bosque dos Ipês I e II em Ji-Paraná, construídos no âmbito do Minha Casa, Minha Vida, e também analisar o 
cumprimento dos deveres assumidos pelo Poder Público; 

NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 
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DETERMINAR como diligências preliminares as especificadas a seguir. 
1. Junte-se a portaria aos autos; 
2. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional. 
3. Aguarde-se a resposta aos ofícios enviados. 
CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. Publique-se. 
 

HENRIQUE FELBER HECK 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 7304| 
PORTARIA Nº 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014. 

 
O Excelentíssimo Senhor Henrique Felber Heck, Procurador da República no 
Município de Ji-Paraná/RO, Representante da Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadão no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da 
Constituição da República; artigos 5º, IV e6ª VII, “d” da Lei Complementar nº 
75/1993; e pelo artigo 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, 
 

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

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, cabe ao Ministério Público Federal, em especial através da 
Procuradoria Federal do Direitos do Cidadão, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, nos termos do que 
dispõem os artigos 129, inciso II, da Constituição Federal de 1988, e artigo 5º, inciso II, alínea "b" da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO a notícia de que falta cabeamento em quadra da Rua Maringá, município de Presidente Médici;  
CONSIDERANDO as investigações já empreendidas no âmbito do inquérito civil n. 1.31.001.000128/2014-45, inclusive, ofício da 

Eletrobrás Distribuição Rondônia segundo o qual foi dado início ao atendimento dos usuários da concessionária; 
CONSIDERANDO a necessidade de verificar se houve o efetivo atendimento dos usuários da concessionária; 
RESOLVE 
INSTAURAR Inquérito Civil com o objetivo de “verificar se a Eletrobrás Distribuição Rondônia efetuou a ampliação da rede 

elétrica na Rua Maringá, município de Presidente Médici”. 
NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente. 
DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 
1. Junte-se a presente Portaria aos autos; 
2. Regularize-se a situação no Sistema Único; 
2. Aguarde-se resposta do ofício encaminhado.  
DAR CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal nos termos da Resolução nº 87, de 

03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º. Publique-se. 
Ji-Paraná, 30 de outubro de 2014. 
 

HENRIQUE FELBER HECK 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 2020| 
PORTARIA Nº 68, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 

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

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos constantes 
da Notícia de Fato n. 1.31.003.000096/2014-68, instaurado a partir do ofício n. 4004/2012/PRRO/4ºOF-6ªCCR-CL encaminhado pela Procuradoria da 
República Estado de Rondônia, em 15/09/2014. 

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

CONSIDERANDO, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

RESOLVE: 
INSTAURAR Inquérito Civil visando apurar possíveis problemas na prestação de de serviços de saúde pelo DSEI de Vilhena/RO, 

aos indígenas da etnia Cinta Larga; 
 DESIGNAR o servidor Etheny Bezerra da Silva, Técnico Administrativo, matrícula 25533, para funcionar como secretário 

encarregado de acompanhar o trâmite do presente procedimento, a qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como providências preliminares, as diligências a seguir relacionadas: 
1. Comunique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil; 
2. Após, voltem-me conclusos. 
 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 
Procurador da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - 2022| 

PORTARIA Nº 69, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos constantes 
da Notícia de Fato n. 1.31.003.000099/2014-00, instaurado a partir do ofício n. 4003/2012/PRRO/4ºOF-6ªCCR-CL encaminhado pela Procuradoria da 
República Estado de Rondônia, em 15/09/2014. 

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

CONSIDERANDO, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

RESOLVE: 
INSTAURAR Inquérito Civil visando apurar ilícitos ambientais que vêm ocorrendo na Terra Indígena Sete de Setembro, afetando 

indígenas da etnia Suruí, notadamente pela exploração irregular de madeira, garimpo ilegal de cascalho e pela ocupação da reserva com pastagens por 
não índios. 

 DESIGNAR o servidor Etheny Bezerra da Silva, Técnico Administrativo, matrícula 25533, para funcionar como secretário 
encarregado de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como providências preliminares, as diligências a seguir relacionadas: 
1. Comunique-se a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil; 
2. Cumpra-se despacho em anexo; 
3. Após, voltem-me conclusos. 
 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - 2025| 
PORTARIA Nº 70, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 

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

são conferidas pelo art. 129, incisos VI, VIII e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando o teor dos documentos constantes 
da Notícia de Fato n. 1.31.003.000098/2014-57, instaurado a partir do Termo de Declarações PRM-VLH-RO-000001548/2014 de 9/9/2014. 

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

CONSIDERANDO, ainda, que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.  

RESOLVE: 
INSTAURAR Inquérito Civil visando apurar problemas na execução das obras de asfaltamento da BR-174, no município de 

Vilhena/RO, em razão da possível inadequação entre a quantidade de cimento utilizada para a impermeabilização do solo e aquela prevista no contrato 
licitado. 

 DESIGNAR o servidor Etheny Bezerra da Silva, Técnico Administrativo, matrícula 25533, para funcionar como secretário 
encarregado de acompanhar o trâmite do presente procedimento, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais servidores que 
integram/venham a integrar a Secretaria do Ofício Único desta PRM; 

DETERMINAR, como providências preliminares, as diligências a seguir relacionadas: 
1. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da conversão da Notícia de Fato em Inquérito Civil; 
2. Oficie-se ao DNIT para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, preste informações sobre os fatos reportados no termo de 

declarações que deu origem aos presente autos (remeter cópia), encaminhando os cópia dos relatórios de vistoria e das medições já realizadas sobre as 
obras, bem como do respectivo procedimento licitatório; 

3. Após, voltem-me conclusos. 
 

DANIEL AZEVEDO LÔBO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

##ÚNICO: | EXTRA-RR - 9447| 
PORTARIA Nº 124, DE 20 DE JUNHO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, 
incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da 
União), e 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 
com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é destinado à proteção do patrimônio público e social, dentre outros; 
CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 129, inciso VI, da Constituição 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93, e o artigo 1º, parágrafo único, da Resolução CNMP nº 23/2007, c/c artigo 1º, 
parágrafo único, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos de convicção acostados na Notícia de Fato nº 1.32.000.000366/2014-23; 
Determina o seguinte: 
1. Autue-se o expediente acima mencionado como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para a regular e legal coleta de elementos 

destinados ao esclarecimento do narrado, bem como objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências extrajudiciais que se revelarem 
necessárias, nos termos da lei, que terá o seguinte objeto/resumo: 

“Possível improbidade. Fraude em Licitação. Irregularidades identificadas no bojo das Tomadas de Preço 012/2012, 019/2012, 
020/2012 e 033/2012, referentes à construção e ampliação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Município de Mucajaí/RR.” 

2. DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. Aos Ofícios expedidos no bojo deste 
Inquérito Civil deverá ser juntada cópia desta Portaria ou indicado o endereço oficial onde ela esteja disponível. 

3. REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE, com as anotações de praxe, comunicando-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal; 

4. Caberá à Seção de Acompanhamento em Tutela Coletiva desta Procuradoria da República no Estado de Roraima promover a 
autuação em Inquérito Civil, que deverá ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo o recebimento de documentos recebidos a partir de requisição 
deste Órgão Ministerial, deverão estes ser juntados independente de novo despacho. Caso haja o vencimento do prazo de tramitação do ICP, ou 
ultrapassado o prazo de resposta das requisições (30 dias, caso outro não seja especificado), deverá a SETC certificar e fazer os autos conclusos para 
prorrogação ou análise. 

5. Cumpram-se as diligências indicadas em Despacho em separado. 
 

JÚLIA WANDERLEY VALE CADETE 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - 34009| 

PORTARIA Nº 524, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 
 

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

Designar o Procurador da República responsável pelo Ofício único da Procuradoria da República no Município de Joaçaba para 
atuar nos autos do Procedimento nº 1.33.009.000073/2014-29, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Caçador, em razão de decisão 
da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento da Procurador da República Anderson Lodetti Cunha de 
Oliveira. 

 
MARCELO DA MOTA 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 1914| 
PORTARIA Nº 12, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradoria da República no Município de Joaçaba, neste ato 

representado pelo Procurador da República signatário, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, III, da Constituição da República Federativa do 
Brasil e o art. 6º, VII, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a documentação oriunda do GT Energia Nuclear da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, contendo 
relação de entidades, públicas ou privadas, que lidam com atividades nucleares e radiativas, atualmente em condições de operação (ativas) no País, as 
quais se encontram licenciadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, para ciência e providências cabíveis em cada unidade do MPF 
com atribuição para tratar das respectivas instalações; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.189/74, alterada pela Lei nº 7.781/89, atribui à CNEN o poder de polícia no que tange ao 
controle das atividades envolvendo materiais radioativos, regulamentando a utilização da energia nuclear, concedendo licenças e autorizações, bem 
como controlando e fiscalizando os empreendimentos com exercício no ramo; 

CONSIDERANDO a orientação do TCU – “Relatório de Auditoria de Desempenho sobre a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear” –, no sentido de que a atuação da CNEN é dirigida para o uso correto da energia nuclear e dos materiais radioativos, voltada genericamente 
para questões de segurança nuclear e radioproteção, enquanto que a fiscalização sob o aspecto de lesão ao meio ambiente concentra-se nos órgãos 
ambientais1 

CONSIDERANDO o previsto na Resolução CONAMA nº 237/1997, de que compete ao IBAMA o licenciamento ambiental a que 
se refere o art. 10 da Lei nº 6.938/1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, dentre 
eles, “os destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 
energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de energia Nuclear – CNEN” (art. 4º, II); 

CONSIDERANDO que o art. 10 da Lei nº 6.938/81, com a redação dada pela Lei Complementar nº 140/2011, estabelece 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”; 

CONSIDERANDO que a LC nº 140/2011, ao fixar as ações administrativas dos entes federativos, relativas à proteção ambiental, 
incumbiu à União a promoção do licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades “destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 
transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, 
mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN” (art. 7º, XIV, g); 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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CONSIDERANDO a instauração desse Procedimento Preparatório de autos n. 1.33.004.000025/2014-81, com a finalidade de 
apurar se empresas que exercem atividades nucleares e radiativas, em atividade nessa Subseção Judiciária, possuem a correspondente licença de 
operação perante o órgão ambiental; 

CONSIDERANDO que na instrução inicial desse Procedimento Preparatório verificou-se a inexistência, no âmbito dos municípios 
localizados na área de atribuição desta PRM/Joaçaba, de empreendimentos exercentes de atividades nucleares propriamente ditas (“Instalações 
Nucleares”); 

CONSIDERANDO a existência de 3 (três) “Instalações Radiativas” ativas – Sopasta S/A, Iguaçu Celulose Papel S/A, e Celulose 
Irani – licenciadas pela CNEN, autorizadas para operar, em seus processos industriais, “medidores nucleares fixos que utilizam fontes radioativas 
seladas” (scanners) para o controle da gramatura do papel, bem como licenciadas perante os órgãos ambientais relativamente à sua atividade fim de 
produção e comercialização de papel; 

CONSIDERANDO que em consulta à Secretaria de Estado da Saúde obteve-se a informação de que não há registro nessa 
Secretaria de instalações (hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de saúde), no âmbito dos municípios localizados na área de atribuição desta 
PRM/Joaçaba, que operem com materiais radioativos, bem como que os estabelecimentos de saúde que manuseiam material radioativo no Estado, fora 
da competência desta Subseção – Serviços de Medicina Nuclear e Serviços de Radioterapia – possuem licenças da Diretoria de Vigilância Sanitária; 

CONSIDERANDO que o objetivo do expediente ainda não se encontra integralmente alcançado, o que exige a continuidade da 
atividade ministerial para a completa instrução do Procedimento Preparatório presente; 

RESOLVE: 
Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmera de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, com a finalidade de verificar a regularidade ambiental de empresas que exercem atividades nucleares ou radiativas, 
localizadas nos municípios que integram a Subseção Judiciária de Joaçaba/SC. 

Determino a adoção das providências seguintes: 
a) registre-se a presente Portaria de Instauração, que deverá, também, ser autuada como a primeira folha do presente procedimento, 

nos termos da Resolução n. 87/2010-CSMPF e da Resolução n. 23/2007-CNMP; 
b) dê-se ciência à 4ª CCR do MPF, informando da sua instauração, em observância ao art. 6º da Resolução n. 87/2010-CSMPF, 

enviando cópia desta Portaria, via Sistema ÚNICO, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução n. 87/2010-
CSMPF; 

c) obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n. 
23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n. 87/2010-CSMPF, devendo a Secretaria realizar o acompanhamento do prazo; 

d) atente-se para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste Inquérito Civil deverão ser 
acompanhados de cópia da presente Portaria, nos termos do art. 9º, § 9º, da Resolução n. 87/2010-CSMPF. 

Determino, ainda, as seguintes diligências: 
1. Oficie-se à Superintendência do IBAMA em Santa Catarina e à Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, requisitando 

que esclareçam se os empreendimentos industriais que operam com “medidores nucleares fixos que utilizam fontes radioativas seladas” necessitam, 
além da autorização emitida pelo CNEN, de licenciamento ambiental específico do IBAMA para operação com tais equipamentos. 

Cópia deste Despacho deverá instruir o ofício. 
2. Oficie-se à Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina, requisitando que esclareça e fundamente a atribuição da Diretoria de 

Vigilância Sanitária para licenciar, especificamente, os estabelecimentos de saúde que utilizam materiais radioativos. 
Cópia deste Despacho e do documento de fl. 495 deverão instruir o ofício. 
Assinale-se o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento de ambas as determinações. 
 

MÁRIO ROBERTO DOS SANTOS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 33946| 
PORTARIA Nº 271, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 
PRDC. SAÚDE. VIGILÂNCIA EM SAÚDE. DOENÇA PELO VÍRUS EBOLA 
(DVE). PREPARAÇÃO PÚBLICA PARA RESPOSTA COORDENADA, 
ADEQUADA E OPORTUNA NO ÂMBITO DO 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 
artigo129, 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 apresentada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Santa Catarina – 
SINPOFESC, acerca da necessidade de implementação de medidas preventivas à exposição ao contágio pelo vírus ebola, no âmbito da Polícia Federal; 

Considerando a necessidade de adoção de medidas preventivas para enfrentamento do Ebola, face à Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional declarada pela OMS em agosto do corrente ano; 

Considerando, ainda,  
RESOLVE: 
Com fundamento nos dispositivos legais referidos, converter a presente Peça de Informação em INQUÉRITO CIVIL, a fim de 

apurar a preparação pública para resposta coordenada, adequada e oportuna à Doença pelo Vírus Ebola (DVE), no âmbito da vigilância em saúde, no 
Estado de Santa Catarina. 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Desde logo determina-se o que segue: 
a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil, nos termos do art. 2º, § 7º, 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 NAOP/PFDC; 
c) após, cumpram-se as demais determinações. 
 

MAURÍCIO PESSUTTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 33928| 
PORTARIA Nº 273, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

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

legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes da Noticia 
de Fato 1.33.000.002773/2014-38, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para coligir dados e informações sobre os fatos noticiados, a fim de 
que, ao final, sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO SUPOSTAMENTE IRREGULAR - SEM REGISTRO NO CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEIS. BAIRRO COQUEIROS. FLORIANÓPOLIS-SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação; 
 

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 33939| 
PORTARIA Nº 274, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

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

legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes da Noticia 
de Fato 1.33.000.002669/2014-43, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para coligir dados e informações sobre os fatos noticiados, a fim de 
que, ao final, sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE RANCHO DE PESCA. BEIRA-MAR DE SÃO JOSÉ-SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação; 
 

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 33950| 
PORTARIA Nº 275, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

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

legais, especialmente as estatuídas na Constituição da República, arts. 127 e 129, na Lei Complementar nº 75/93, arts. 5º, 6º, VII, b, e 7º, e na 
RESOLUÇÃO nº 23, de 17.09.2007, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos constantes da Noticia 
de Fato 1.33.000.002700/2014-46, RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL – IC para coligir dados e informações sobre os fatos noticiados, a fim de 
que, ao final, sejam adotadas todas as providências jurídicas necessárias. 

Assim, determino:  
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  
4ª CCR. MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO IRREGULAR DE PEDRAS. LOCALIZADO NA SERVIDÃO 

DA DIVISA. PRAIA ARMAÇÃO PÂNTANOS DO SUL. FLORIANÓPOLIS-SC. 
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

solicitando-lhes publicação; 
 

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4752| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 15 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000509/2013-69 
 

Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado em 27 de julho de 2010 com a finalidade de apurar supostas irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais no Município de Cordilheira Alta/SC.  
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Neste sentido, conforme despacho de folhas 02/03, que determinou a cisão dos repasses, a fim de investigar pormenorizadamente a 
aplicação dos recursos, coube a este procedimento administrativo a verificação das verbas vinculadas ao Ministério da Saúde.  

Conforme notícia apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU, no que tange ao Ministério da Saúde (fls. 30/36) a 
Prefeitura Municipal apresentou as seguintes irregularidades: 

a) Composição inadequada do Conselho Municipal de Saúde; 
b) Funcionamento inadequado do Conselho Municipal da Saúde; 
c) Movimentação do fundo municipal de saúde pelo Prefeito Municipal; 
d) ACS responsável por mais de 750 pessoas, ultrapassando a quantidade máxima permitida; 
e) Inserção/atualização de dados incompletos no SIAB – sistema de informação de atenção básica; 
f) Detalhamento inadequado do orçamento da saúde; 
g) Ausência de contrapartida estadual para o funcionamento do PSF; 
h) Controle de estoques de medicamentos deficientes; 
Com a finalidade de averiguar as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, requisitou-se ao prefeito 

Municipal de Cordilheira Alta/SC informações detalhadas (fl. 78).  
Cabe repisar, neste ponto, que as demais irregularidades verificadas no relatório são objeto de procedimento próprio, conforme 

relatado alhures.  
As informações foram prestadas (fls. 80/152) de forma satisfatória, não se vislumbrando atos considerados ímprobos ou ensejadores 

de reprimenda penal. Além disso, as irregularidades foram sanadas, não restando comprovado qualquer prejuízo ao erário ou conduta violadora de 
regra ou princípios constitucionais.  

Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito, não configuram, in concreto, conduta qualificada como ímproba, senão vejamos. 
Ao tratar da improbidade administrativa, a Lei 8.429/1992 delineou três espécies de improbidade: as que importam em 

enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízo ao erário (art. 10), e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11º). 
Desse modo, para tipificação de conduta como ímproba é preciso verificar se a conduta dos agentes públicos são qualificadas como 

desonestas, denotativas de má-fé, a ponto de ser necessário e razoável a aplicação das medidas sancionatórias previstas na Lei. 
Para tanto, é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa. Deste modo, não há nos autos qualquer indício de 

conduta dolosa ou culposa. 
Nesse diapasão, cabe frisar que é inviável a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas previstas na LIA, por força do 

princípio da causalidade. Do mesmo modo, é inviável pensar que lesões ou insucessos da máquina administrativa sejam enquadrados na Lei de 
Improbidade, sob pena de flagrante injustiça. Tudo deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e da equidade, de acordo com a conduta dos 
agentes. 

Assim, analisando o fato, tenho que as falhas apontadas no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU – Relativo ao Ministério da 
Saúde, não configuram condutas ímprobas. Ademais, a conduta da administração municipal, demonstra, conforme documentos, o evidente esforço em 
sanar as falhas apresentadas. Não havendo razão, portanto, para continuação deste procedimento apuratório.  

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.  

Com efeito, nos termos do artigo 17, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 
parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 

a) oficie-se ao interessado encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, 
acompanhado da promoção de arquivamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Proceda-se às devidas anotações no sistema (ÚNICO) de protocolo do Ministério Público Federal. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4749| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 14 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000510/2013-93 
 

Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado em 27 de julho de 2010 com a finalidade de apurar supostas irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais no Município de Cordilheira Alta/SC.  

Neste sentido, conforme despacho de folhas 02/03, que determinou a cisão dos repasses, a fim de investigar pormenorizadamente a 
aplicação dos recursos, coube a este procedimento administrativo a verificação das verbas vinculadas ao Ministério da Educação.  

Conforme notícia apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU, no que tange ao Ministério da Educação (fls. 20/49) a 
Prefeitura Municipal apresentou diversas irregularidades, entre elas: 

a) Utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos; 
b) Falta de identificação do programa PNATE na documentação comprobatória das despesas; 
c) Falta de capacitação e deficiência de atuação do Conselho do FUNDEB no acompanhamento e controle da execução do PNATE.  
d) Equipe técnica não foi formalmente designada; 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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e) Falhas de controle na distribuição dos livros aos alunos; 
f) Não utilização do sistema SISCORT; 
g) Ausência de registros dos remanejamentos de livros didáticos no sistema SISCORT; 
h) Existência de alunos sem livros; 
i) Existência de alunos sem livros; 
j) Condições inadequadas de preparo da merenda; 
l) Falta de capacitação e deficiência de atuação do Conselho de Alimentação Escolar – CAE – no acompanhamento e controle da 

execução do PNAE.  
m) Ineficiência de controle de estoque de alimentos nas escolas; 
n) Falta de acompanhamento pela nutricionista do cardápio da merenda escolar; 
o) Divergência nos dados informados no Censo Escolar de 2008.  
Com a finalidade de averiguar as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, requisitou-se ao prefeito 

Municipal de Cordilheira Alta/SC informações detalhadas (fl. 108).  
Cabe repisar, neste ponto, que as demais irregularidades verificadas no relatório são objeto de procedimento próprio, conforme 

relatado alhures.  
As informações foram prestadas (fls. 110/147) de forma satisfatória, não se vislumbrando atos considerados ímprobos ou 

ensejadores de reprimenda penal. Além disso, as irregularidades foram sanadas, não restando comprovado qualquer prejuízo ao erário ou conduta 
violadora de regra ou princípios constitucionais.  

Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito, não configuram, in concreto, conduta qualificada como ímproba, senão vejamos. 
Ao tratar da improbidade administrativa, a Lei 8.429/1992 delineou três espécies de improbidade: as que importam em 

enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízo ao erário (art. 10), e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11º). 
Desse modo, para tipificação de conduta como ímproba é preciso verificar se a conduta dos agentes públicos são qualificadas como 

desonestas, denotativas de má-fé, a ponto de ser necessário e razoável a aplicação das medidas sancionatórias previstas na Lei. 
Para tanto, é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa. Neste sentido, não há nos autos qualquer indício de 

conduta dolosa ou culposa. 
Nesse diapasão, cabe frisar que é inviável a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas previstas na LIA, por força do 

princípio da causalidade. Do mesmo modo, é inviável pensar que lesões ou insucessos da máquina administrativa sejam enquadrados na Lei de 
Improbidade, sob pena de flagrante injustiça. Tudo deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e da equidade, de acordo com a conduta dos 
agentes. 

Assim, analisando o fato, tenho que as falhas apontadas no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU – Relativo ao Ministério da 
Educação não configuram condutas ímprobas. 

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.  

Com efeito, nos termos do artigo 17, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 
parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 

a) oficie-se ao interessado encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, 
acompanhado da promoção de arquivamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Proceda-se às devidas anotações no sistema (ÚNICO) de protocolo do Ministério Público Federal. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4751| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000511/2013-38 
 

Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado em 27 de julho de 2010 com a finalidade de apurar supostas irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais no Município de Cordilheira Alta/SC.  

Neste sentido, conforme despacho de folhas 02/03, que determinou a cisão dos repasses por ministérios, a fim de investigar 
pormenorizadamente a aplicação dos recursos, coube a este procedimento administrativo a verificação das verbas vinculadas ao Ministério das 
Comunicações.  

Conforme notícia apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU, no que tange ao Ministério das Comunicações (fls. 32/33), 
contatou-se a ausência de implantação do telecentro. 

Com a finalidade de averiguar as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, requisitou-se ao prefeito 
Municipal de Cordilheira Alta/SC informações detalhadas (fl. 94). 

Cabe repisar, neste ponto, que as demais irregularidades verificadas no relatório são objeto de procedimento próprio, conforme 
relatado alhures.  

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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As informações foram prestadas (fls. 95/96) de forma satisfatória, não se vislumbrando atos considerados ímprobos ou ensejadores 
de reprimenda penal. Além disso, as irregularidades foram sanadas, não restando comprovado qualquer prejuízo ao erário.  

Ademais, tendo em vista que a irregularidade apontada no relatório era referente apenas à ausência de local para implantação do 
telecentro, não cabe ao MPF adentrar nesta seara administrativa. Deste modo, definido o local, não há razão para manutenção deste procedimento 
apuratório.  

Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito, não configuram, in concreto, conduta qualificada como ímproba, senão vejamos. 
Ao tratar da improbidade administrativa, a Lei 8.429/1992 delineou três espécies de improbidade: as que importam em 

enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízo ao erário (art. 10), e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11º). 
Desse modo, para tipificação de conduta como ímproba é preciso verificar se a conduta dos agentes públicos são qualificadas como 

desonestas, denotativas de má-fé, a ponto de ser necessário e razoável a aplicação das medidas sancionatórias previstas na Lei. 
Para tanto, é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa. Não há nos autos qualquer indício de conduta dolosa ou 

culposa qualificada para tanto. 
Nesse diapasão, cabe frisar que é inviável a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas previstas na LIA, por força do 

princípio da causalidade. Do mesmo modo, é inviável pensar que lesões ou insucessos da máquina administrativa sejam enquadrados na Lei de 
Improbidade, sob pena de flagrante injustiça. Tudo deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e da equidade, de acordo com a conduta dos 
agentes. 

Assim, analisando o fato (ausência de local para instalação do telecentro), tenho que a falha apontada no Relatório de Fiscalização 
01540 da CGU – Relativo ao Ministério das Comunicações não configura conduta ímproba. 

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.  

Com efeito, nos termos do artigo 17, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 
parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 

a) oficie-se ao interessado encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, 
acompanhado da promoção de arquivamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Proceda-se às devidas anotações no sistema (ÚNICO) de protocolo do Ministério Público Federal. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4754| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000512/2013-82 
 

Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado em 27 de julho de 2010 com a finalidade de apurar supostas irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais no Município de Cordilheira Alta/SC.  

Neste sentido, conforme despacho de folhas 02/03, que determinou a cisão dos repasses por ministérios, a fim de investigar 
pormenorizadamente a aplicação dos recursos, coube a este procedimento administrativo a verificação das verbas vinculadas ao Ministério do Esporte.  

Conforme notícia apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU, no que tange ao Ministério do Esporte (fls. 56/57), 
constatou-se, em síntese, execução de obra e instalação de equipamentos em desacordo com as especificações do projeto e correspondente memorial 
descritivo.  

Com a finalidade de averiguar as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, requisitou-se ao prefeito 
Municipal de Cordilheira Alta/SC informações detalhadas (fl. 110). 

As informações foram prestadas (fls. 111/115) de forma satisfatória, não se vislumbrando atos considerados ímprobos ou 
ensejadores de reprimenda penal. Além disso, as irregularidades foram sanadas, não restando comprovado qualquer prejuízo ao erário. 

Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito, não configuram, in concreto, conduta qualificada como ímproba, senão vejamos. 
Ao tratar da improbidade administrativa, a Lei 8.429/1992 delineou três espécies de improbidade: as que importam em 

enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízo ao erário (art. 10), e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11º). 
Desse modo, para tipificação de conduta como ímproba é preciso verificar se a conduta dos agentes públicos são qualificadas como 

desonestas, denotativas de má-fé, a ponto de ser necessário e razoável a aplicação das medidas sancionatórias previstas na Lei. 
Para tanto, é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa. Não há nos autos qualquer indício de conduta dolosa ou 

culposa qualificada para tanto. 
Nesse diapasão, cabe frisar que é inviável a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas previstas na LIA, por força do 

princípio da causalidade. Do mesmo modo, é inviável pensar que lesões ou insucessos da máquina administrativa sejam enquadrados na Lei de 
Improbidade, sob pena de flagrante injustiça. Tudo deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e da equidade, de acordo com a conduta dos 
agentes. 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Assim, analisando o fato, tenho que a falha apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU – Relativo ao Ministério do 
Esporte, não configura ato qualificado como ímprobo, não havendo motivo para continuação deste inquérito civil.  

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.  

Com efeito, nos termos do artigo 17, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 
parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 

a) oficie-se ao interessado encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, 
acompanhado da promoção de arquivamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Proceda-se às devidas anotações no sistema (ÚNICO) de protocolo do Ministério Público Federal. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4753| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000513/2013-27 
 

Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado em 27 de julho de 2010 com a finalidade de apurar supostas irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais no Município de Cordilheira Alta/SC.  

Neste sentido, conforme despacho de folhas 02/03, que determinou a cisão dos repasses por ministérios, a fim de investigar 
pormenorizadamente a aplicação dos recursos, coube a este procedimento administrativo a verificação das verbas vinculadas ao Ministério da 
Integração Nacional.  

Conforme notícia apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU, no que tange ao Ministério das Comunicações (fls. 58/61), 
constatou-se, em síntese, falta de justificativa pela não utilização do pregão eletrônico, alteração nas especificações técnicas com prejuízo para o objeto 
do contrato de repasse, execução de parte do objeto do contrato de repasse em local sem domínio público, equipamentos elétricos instalados em 
estrutura inadequada, modalidade indevida de licitação, falta de identificação do contrato de repasse nas notas fiscais. 

Com a finalidade de averiguar as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, requisitou-se ao prefeito 
Municipal de Cordilheira Alta/SC informações detalhadas (fl. 89). 

As informações foram prestadas (fls. 90/96) de forma satisfatória, não se vislumbrando atos considerados ímprobos ou ensejadores 
de reprimenda penal. Além disso, as irregularidades foram sanadas, não restando comprovado qualquer prejuízo ao erário.  

Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito, não configuram, in concreto, conduta qualificada como ímproba, senão vejamos. 
Ao tratar da improbidade administrativa, a Lei 8.429/1992 delineou três espécies de improbidade: as que importam em 

enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízo ao erário (art. 10), e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11º). 
Desse modo, para tipificação de conduta como ímproba é preciso verificar se a conduta dos agentes públicos são qualificadas como 

desonestas, denotativas de má-fé, a ponto de ser necessário e razoável a aplicação das medidas sancionatórias previstas na Lei. 
Para tanto, é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa. Não há nos autos qualquer indício de conduta dolosa ou 

culposa qualificada para tanto. 
Nesse diapasão, cabe frisar que é inviável a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas previstas na LIA, por força do 

princípio da causalidade. Do mesmo modo, é inviável pensar que lesões ou insucessos da máquina administrativa sejam enquadrados na Lei de 
Improbidade, sob pena de flagrante injustiça. Tudo deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e da equidade, de acordo com a conduta dos 
agentes. 

Assim, analisando o fato, tenho que as falhas apontadas no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU – Relativo ao Ministério da 
Integração Nacional – não merecem reprimenda penal ou são qualificadas como ímprobas.  

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.  

Com efeito, nos termos do artigo 17, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 
parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 

a) oficie-se ao interessado encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, 
acompanhado da promoção de arquivamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Proceda-se às devidas anotações no sistema (ÚNICO) de protocolo do Ministério Público Federal. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - 4750| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 16 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Procedimento Administrativo nº 1.33.002.000514/2013-71 
 

Cuida-se de Inquérito Civil Público instaurado em 27 de julho de 2010 com a finalidade de apurar supostas irregularidades na 
aplicação de recursos públicos federais no Município de Cordilheira Alta/SC.  

Neste sentido, conforme despacho de folhas 02/03, que determinou a cisão dos repasses por ministérios, a fim de investigar 
pormenorizadamente a aplicação dos recursos, coube a este procedimento administrativo a verificação das verbas vinculadas ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  

Conforme notícia apontada no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU, no que tange ao Ministério do Desenvolvimento Social 
(fls. 61/65) a Prefeitura Municipal apresentou inúmeras irregularidades apontadas, tais como: falta de atuação do CMAS no acompanhamento dos 
programas assistenciais no município, carência de equipamentos e recursos humanos para o desenvolvimento das ações do bolsa família, ausência de 
ações pela Prefeitura de mobilização e sensibilização das famílias para o cumprimento das condicionalidades do Programa na área da educação, 
atuação deficiente da coordenação municipal, ausência de divulgação da relação de beneficiários do Programa pelo Gestor Municipal, alunos 
beneficiados com frequência escolar inferior à estipulada pelo Programa, lançamento incorreto das informações na ficha de preenchimento escolar, 
dados desatualizados, ausência de identificação dos recursos de forma específica.  

Com a finalidade de averiguar as irregularidades constatadas pela Controladoria-Geral da União, requisitou-se ao prefeito 
Municipal de Cordilheira Alta/SC informações detalhadas (fl. 89).  

As informações foram prestadas (fls. 91/101) de forma satisfatória, não se vislumbrando atos considerados ímprobos ou ensejadores 
de reprimenda penal. Além disso, as irregularidades foram sanadas, não restando comprovado qualquer prejuízo ao erário. 

Eis o relato. 
Analisa-se. 
Da análise dos elementos coligidos aos autos, depreende-se que o arquivamento do feito é medida que se impõe. Os indícios de 

irregularidade que deram ensejo à instauração do presente feito, não configuram, in concreto, conduta qualificada como ímproba, senão vejamos. 
Ao tratar da improbidade administrativa, a Lei 8.429/1992 delineou três espécies de improbidade: as que importam em 

enriquecimento ilícito (art. 9º), em prejuízo ao erário (art. 10), e atentam contra os princípios da Administração Pública (art. 11º). 
Desse modo, para tipificação de conduta como ímproba é preciso verificar se a conduta dos agentes públicos são qualificadas como 

desonestas, denotativas de má-fé, a ponto de ser necessário e razoável a aplicação das medidas sancionatórias previstas na Lei. 
Para tanto, é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa. Não há nos autos qualquer indício de conduta dolosa ou 

culposa qualificada para tanto. 
Nesse diapasão, cabe frisar que é inviável a aplicação da responsabilidade objetiva às condutas previstas na LIA, por força do 

princípio da causalidade. Do mesmo modo, é inviável pensar que lesões ou insucessos da máquina administrativa sejam enquadrados na Lei de 
Improbidade, sob pena de flagrante injustiça. Tudo deve ser pautado pelo princípio da razoabilidade e da equidade, de acordo com a conduta dos 
agentes. 

Assim, analisando o fato, tenho que as falhas apontadas no Relatório de Fiscalização 01540 da CGU – Relativo ao Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome não configuram condutas ímprobas. 

Vale lembrar ainda que, caso alguma irregularidade seja constatada, este Parquet Federal certamente será notificado e as 
providências cabíveis, sejam ela administrativas ou judiciais, serão tomadas. 

Dessa forma, não permanece qualquer circunstância que, por ora, demande a intervenção do Ministério Público Federal, de forma 
que promovo o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil.  

Com efeito, nos termos do artigo 17, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e do artigo 10, 
parágrafo 1º, da Resolução n. 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, procedam-se às seguintes providências: 

a) oficie-se ao interessado encaminhando cópia deste despacho e cientificando-o da previsão inserta no artigo 17, parágrafo 3º, da 
Resolução n. 87/2006 do CSMPF e no artigo 10, parágrafo 3º da Resolução n. 23/2007 do CNMP; 

b) comprovada a efetiva cientificação pessoal do representante, remeta-se, no prazo de 3 (três) dias, este procedimento, 
acompanhado da promoção de arquivamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei n. 
7.347/85; artigo 17, parágrafo 2º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; artigo 10, parágrafo 1º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Proceda-se às devidas anotações no sistema (ÚNICO) de protocolo do Ministério Público Federal. 
 

RENATO DE REZENDE GOMES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - 70931| 

PORTARIA Nº 1373, DE 28 DE OUTUBRO DE 2014 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições previstas no inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, considerando a remoção de Procuradores da 
República formalizada pela Portaria PGR/MPF n.º 363, de 13 de maio de 2014, bem como o Ofício n.º 1905/2014 (PRM-RAO-SP-00010148/2014), 
resolve: 

I –Revogar a Portaria n.º 1059, de 14 de dezembro de 2012, publicada no D.O.U. n.º 186 - Seção 2, de 25/09/2012 – pg. 49; 
II – Designar a Procuradora da República ANA CRISTINA TAHAN DE CAMPOS NETO DE SOUZA, lotada na Procuradoria da 

República no Município de Ribeirão Preto e, nas suas férias e demais impedimentos, o(a) Procurador(a) que o substituir, para oficiar nos autos n° 
0004358-93.2012.403.6102, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Ribeirão Preto/SP; 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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III – Determinar seja remetida cópia da presente Portaria à Procuradoria da República no Município de Ribeirão Preto, para 
cientificação, registro e encaminhamento ao Procurador da República designado, bem como seja dada ciência ao Procurador da República 
anteriormente responsável pelo feito. 

 
ANAMARA OSÓRIO SILVA 

Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 8438| 
PORTARIA Nº 113, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Ref. Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000735/2014-84 
 

O Procurador da República no Município de São Bernardo do Campo STEVEN SHUNITI ZWICKER, no uso de suas atribuições 
legais e constitucionais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei 
Complementar nº 75/93, no artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/85 e no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público e, ainda: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme inteligência do artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000735/2014-84, instaurado a partir de ofício 
encaminhado pela Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, narrando possíveis irregularidades na operacionalização do 
Programa Minha Casa Minha Vida; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o mencionado ofício, as empresas MRV Engenharia e Participações S/A e Habitcasa 
Consultoria de Imóveis Ltda. estariam comercializando as unidades do empreendimento “Reserva Parnaíba”, localizada na Rua Kame Teruya, Parque 
São Vicente, Mauá/SP, por valor superior ao limite do programa Minha Casa Minha Vida, não obstante tal empreendimento devesse seguir as regras do 
mencionado programa; 

CONSIDERANDO que os autos mostram que a empresa MRV Engenharia e Participações S/A celebrou contrato de financiamento 
com a Caixa Econômica Federal para a construção do empreendimento sob o âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV;  

CONSIDERANDO que o preço a ser pago pelos compradores inclui a assessoria, cujo pagamento deve ser feito independentemente 
do financiamento a ser feito com a Caixa Econômica Federal, o que onera o preço a ser pago em valor acima do limite do programa; 

CONSIDERANDO ainda que, oficiada, a empresa MRV Engenharia e Participações S/A afirmou que seis unidades do 
empreendimento foram objeto de financiamento habitacional fora do âmbito do programa Minha Casa Minha Vida; 

CONSIDERANDO que, se verídicas as alegações, tais práticas diminuem a eficácia do programa habitacional em questão, que tem 
por objetivo promover o direito previsto no artigo 6º e 23, inciso IX da Constituição Federal, além de impor ao consumidor ônus não previstos em lei; 

RESOLVE: 
1 – Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar eventuais irregularidades consistentes na comercialização dos imóveis do 

empreendimento “Reserva Parnaíba”, localizada na Rua Kame Teruya, Parque São Vicente, Mauá/SP, por valor superior ao previsto para o Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, bem como a realização de financiamento de unidades do referido empreendimento fora do programa em questão. 

2 - Sejam adotadas as seguintes providências: 
I – Converta-se o procedimento preparatório nº 1.34.011.000735/2014-84 em Inquérito Civil Público; 
II – Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente inquérito civil, 

no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a teor do preconizado pelo artigo 6º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 

III – Publique-se o inteiro teor da presente portaria no Diário Oficial da União e portal do Ministério Público Federal, nos moldes 
do determinado pelo artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Para o eficaz andamento do presente Inquérito Civil, NOMEIO a Sra. ADRIANA VIEIRA, servidora deste Ministério Público 
Federal, para o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias. 

Cumpra-se. 
 

STEVEN SHUNITI ZWICKER 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 71101| 
PORTARIA Nº 327, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014 

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

legais, com fundamento nos artigos 127, “caput”, e 129, inciso III, ambos da Constituição Federal; no artigo 5º, incisos I, alínea “h”, III, alínea “b”, e 
V, alíneas “a” e “b”, no artigo 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea “f”, e no artigo 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/93; no artigo 8º da 
Lei nº 7.347/85; na Lei nº 8.429/92 e demais leis aplicáveis à espécie, e 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 001434/2014-97 para apurar notícia apresentada pela 
“Frente Nacional pela Volta das Ferrovias” (Ferrofrente), em que informa que as empresas América Latina Logística (ALL) e Rumo Logística (atua 
principalmente no ramo açucareiro) estariam realizando fusão ou contratos de colaboração mútua, preterindo outros setores que necessitam transportar 
seus produtos (fl. 03/06); 

CONSIDERANDO que a empresa Rumo Logística se manifestou a fls. 138/205, e a empresa América Latina Logística se 
manifestou a fls. 212/297 e 302/368; 

CONSIDERANDO a necessidade de se analisar a fusão, ou a realização de acordos, entre as empresas Rumo e ALL, e seu 
potencial de abalo à concorrência; 

CONSIDERANDO, ao final, que os presentes autos ainda necessitam de instrução e o transcurso do prazo estabelecido no artigo 4º, 
§1º, da Resolução nº 87/2006, alterada pela Resolução nº 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal; resolve: 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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I. Instaurar INQUÉRITO CIVIL, pela conversão do Procedimento Preparatório nº 1.34.001.001434/2014-97, para promover a 
ampla apuração dos fatos noticiados conforme fl. 03/06; 

II. Determinar as seguintes providências: 
a. autuação da presente Portaria e do Procedimento Preparatório nº 1.34.001. 001434/2014-97 com a seguinte ementa: “ODEM 

ECONÔMICA. América Latina Logística e Rumo Logística. Possível cartelização.”; 
b. comunicação à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, inclusive para dar publicidade à 

presente Portaria (artigo 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c/c os artigos 6º e 16, §1º, inciso 
I, ambos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

c. designação do(s) Analista(s) Processual(ais) e do(s) Técnico(s) Administrativo(s) vinculados ao gabinete para secretariar o 
Inquérito Civil. 

 
MARCOS JOSÉ GOMES CORRÊA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - 70960| 
PORTARIA Nº 343, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso 
III, da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 
sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o artigo 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros 
princípios, a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos artigos. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado 
para a defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas; 

CONSIDERANDO que, segundo jurisprudência consolidada do STF, as instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela 
incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor;  

CONSIDERANDO que conforme o inciso IX do artigo 10 da lei 4.595/64 compete privativamente ao Banco Central da República 
do Brasil exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas;  

CONSIDERANDO a deliberação do Egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal nas Peças de Informação nº 
1.34.001.007670/2012-55 no sentido da necessidade de consultar o Banco Central sobre a conformidade da atuação do Banco do Brasil com os 
normativos da autoridade reguladora para apurar eventual dano coletivo; 

Resolve, com fundamento no artigo 129, III da Constituição Federal, bem como arts. 6º, inciso VII, alínea “b” e 7º, inciso I, ambos 
da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o seguinte resumo:  

“CONSUMIDOR. Banco Central. Banco do Brasil. Eventuais danos aos consumidores decorrentes de falha de informação na 
prestação do serviço do cartão de crédito OuroCard Platinum Visa.” 

Determino: 
a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se as anotações no Sistema Único, inclusive para fins de publicação; 
b) Registre-se a designação da Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito, Daniela Cristina dos Santos, lotada neste gabinete, para 

secretariar o inquérito civil; 
c) Controle-se o prazo do presente inquérito civil (art. 9º da Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 
d) Expeça-se ofício ao Banco Central, solicitando que a autoridade esclareça se a questão fere ou não o normativo do Conselho 

Monetário Nacional. 
 

ADRIANA DA SILVA FERNANDES 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 24264| 
PORTARIA Nº 25, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de fato n.° 1.35.000.001905/2014-30. LEI N.º 9504/97. ART. 26. 
APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DOS GASTOS 
ELEITORAIS NO PLEITO DE 2014. COLETA DE ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
CANDIDATOS E COLIGAÇÕES. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento no art. 
129, VI, da Constituição Federal, e no art. 72, da Lei Complementar nº 75/93, e na Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-
Geral da República: 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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Considerando que o art. 26, da Lei n.º 9.504/1997, dispõe que são “considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites 
fixados nesta Lei: I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei; II - 
propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos; III - aluguel de locais para a promoção de 
atos de campanha eleitoral; IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; V - correspondência e 
despesas postais; VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; VII - remuneração ou 
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; VIII - montagem e operação de carros de som, 
de propaganda e assemelhados; IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; X - produção de programas de rádio, 
televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; XV - custos com a criação e 
inclusão de sítios na Internet; XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral; e XVII - produção de 
jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral”;  

Considerando que, nos termos da Resolução TSE nº 23.406/2014, “ as prestações de contas finais de candidatos e de partidos 
políticos, incluídas as de seus respectivos comitês financeiros, deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até 4 de novembro de 2014 (Lei nº 9.504/97, art. 
29, III)”(art. 38), e que, uma vez prestadas, serão os respectivos dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral e publicado edital “para que qualquer 
partido político, candidato ou coligação, bem como o Ministério Público as impugne no prazo de 3 (três) dias” (art. 43); 

Considerando a “qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da 
diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, 
relativas à arrecadação e gastos de recursos”, e que “comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado” (art. 30-A, da LE); 

Considerando que, para fins de apuração dos gastos eleitorais e para coleta de elementos de convicção para futura análise da 
prestação de contas dos candidatos, foram identificadas, durante as diligências fiscalizatórias realizadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, 
realização de despesas diversas de campanha, notadamente com publicidade impressa, combustíveis, contratação de pessoas, carros de som, comitês 
eleitorais, dentre outros; 

Considerando o conteúdo da notícia de fato nº 1.35.000.001905/2014-30, autuada a partir do Relatório nº 188/2014/ASO/PR/SE 
(fls. 04/05), produzido por servidores dessa Procuradoria da República em Sergipe, relativos à realização de propaganda eleitoral do candidato FÁBIO 
MITIDIERI mediante utilização de diversos carros de som, contratação de motoristas e confecção de plotagem em vários veículos; 

RESOLVE instaurar, com fulcro no art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-Geral da 
República, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com a Notícia de Fato nº 1.35.000.001905/2014-30 pelo Setor Extrajudicial 
da Procuradoria da República em Sergipe, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Procedimento Preparatório 
Eleitoral”, vinculado à Procuradoria Regional Eleitoral, registrando-se como seu objeto: “Apuração dos gastos eleitorais do candidato ao cargo de 
Deputado Federal FÁBIO MITIDIERI, coletando-se elementos de convicção para análise da respectiva prestação de contas a ser apresentada à Justiça 
Eleitoral”; 

2. Publicação da presente portaria no D-MPF, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria PGR/MPF Nº 41, de 7 de fevereiro de 
2013. 

Como providências investigatórias iniciais, determino: 
1. Juntada aos autos: a) do Extrato de Despesas da 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato FÁBIO MITIDIERI, extraído do 

sistema de Justiça Eleitoral; e b) cópia do material de propaganda eleitoral do candidato Manoel Messias Sukita Santos na qual traz conjuntamente a 
imagem de Fábio Mitidieri; 

2. Solicitação de pesquisa à Secretaria de Pesquisa e Análise Descentralizada - SEPAD da Procuradoria da República em Sergipe, 
destinada à obtenção dos dados qualificatórios: a) dos proprietários dos respectivos veículos de placa: MVJ-8154, IAP-8341, IAH-9442, CET-5993, 
IAF-7394; e b) dos fornecedores elencados na 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato FÁBIO MITIDIERI (nome completo, CPF, endereço, 
vínculos empregatícios) 

2. Expedição de ofício ao representante da Coligação “Agora é a vez do Povo”, requisitando-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
relação de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo fornecimento dos produtos e/ou serviços relacionados aos seguintes gastos eleitorais do 
candidato FÁBIO MITIDIERI no pleito de 2014: a) confecção de material impresso; b) aluguel de locais para a promoção de atos de campanha 
eleitoral; c) transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; d) transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das 
candidaturas; e) correspondência e despesas postais; f) instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; g) 
montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; h) produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de 
candidatura; i) realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; j) produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, 
inclusive os destinados à propaganda gratuita; k) realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; l) aluguel de bens particulares para veiculação, por 
qualquer meio, de propaganda eleitoral; m) criação e inclusão de sítios na Internet; e n) produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda 
eleitoral; 

4. Expedição de ofício: a) Ana Emília Rizzini Cosentino-ME.; b) Espaço Marketing Eventos Ltda. - ME; c) Indústria Gráfica e 
Editora Nordeste Ltda – ME; d) Nordeste Comunicação Visual Ltda ME; e) P Gusmão Comunicação Integrada Ltda. EPP; f) VH Serviços Gráficos 
Ltda., requisitando-lhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia do contrato firmado para a prestação de serviços referentes às Eleições de 2014 ao 
candidato Fábio Cruz Mitidieri, devendo-se esclarecer a respectiva forma de pagamento. 

Nos termos do art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 499/2014, da Procuradoria Geral da República, fixo o prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias para a conclusão do presente procedimento, devendo a Setor Extrajudicial da PRSE realizar o acompanhamento de tal lapso, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
endereço eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 
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##ÚNICO: | EXTRA-SE - 24268| 

PORTARIA Nº 26, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 
 

Notícia de fato n.° 1.35.000.001930/2014-13. LEI N.º 9504/97. ART. 26. 
APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DOS GASTOS 
ELEITORAIS NO PLEITO DE 2014 E DA POSSÍVEL PRÁTICA DE ABUSO 
DE PODER ECONÔMICO EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS 
MATERIAIS EM EXCESSO. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento no art. 
129, VI, da Constituição Federal, e no art. 72, da Lei Complementar nº 75/93, e na Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-
Geral da República: 

Considerando que o art. 26, da Lei n.º 9.504/1997, dispõe que são “considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites 
fixados nesta Lei: I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei; II - 
propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos; III - aluguel de locais para a promoção de 
atos de campanha eleitoral; IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; V - correspondência e 
despesas postais; VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; VII - remuneração ou 
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; VIII - montagem e operação de carros de som, 
de propaganda e assemelhados; IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; X - produção de programas de rádio, 
televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; XV - custos com a criação e 
inclusão de sítios na Internet; XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral; e XVII - produção de 
jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral”;  

Considerando que, nos termos da Resolução TSE nº 23.406/2014, “ as prestações de contas finais de candidatos e de partidos 
políticos, incluídas as de seus respectivos comitês financeiros, deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até 4 de novembro de 2014 (Lei nº 9.504/97, art. 
29, III)”(art. 38), e que, uma vez prestadas, serão os respectivos dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral e publicado edital “para que qualquer 
partido político, candidato ou coligação, bem como o Ministério Público as impugne no prazo de 3 (três) dias” (art. 43); 

Considerando a “qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da 
diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, 
relativas à arrecadação e gastos de recursos”, e que “comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado” (art. 30-A, da LE); 

Considerando que, durante as diligências fiscalizatórias realizadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, observou-se que as 
campanhas eleitorais de alguns candidatos ostentaram uma significativa estrutura, com a consequente realização de gastos diversos, notadamente com 
publicidade impressa, combustíveis, contratação de pessoas, carros de som, comitês eleitorais, dentre outros; 

Considerando o conteúdo da notícia de fato nº 1.35.000.001930/2014-13, autuada a partir do Relatório nº 193/2014/ASO/PR/SE 
(fls. 03/15), produzido por servidores dessa Procuradoria da República em Sergipe, relativos à realização de propaganda eleitoral do candidato 
ROGÉRIO CARVALHO mediante utilização de diversos carros de som, contratação de motoristas e plotagem em vários veículos; 

RESOLVE instaurar, com fulcro no art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-Geral da 
República, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com a Notícia de Fato nº 1.35.000.001930/2014-13, pelo Setor Extrajudicial 
da Procuradoria da República em Sergipe, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Procedimento Preparatório 
Eleitoral”, vinculado à Procuradoria Regional Eleitoral, registrando-se como seu objeto: “Apuração dos gastos eleitorais do candidato ao cargo de 
Senador ROGÉRIO CARVALHO, bem como a possível prática de abuso de poder econômico em razão da utilização de recursos materiais em 
excesso”; 

2. Publicação da presente portaria no D-MPF, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria PGR/MPF Nº 41, de 7 de fevereiro de 
2013. 

Como providências investigatórias iniciais, determino: 
1. Juntada aos autos: a) de cópia do Relatório nº 169/2014/SEPAD/PR/SE, produzido por servidores dessa Procuradoria da 

República em Sergipe e que apurou as empresas gráficas e editoras sediadas em Aracaju que foram contratadas para prestar serviços nas eleições de 
2014; b) do Extrato de Despesas da 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato ROGÉRIO CARVALHO, extraído do sistema de Justiça Eleitoral; e 
c) exemplar de material com propaganda eleitoral do referido candidato; 

2. Solicitação de pesquisa à Secretaria de Pesquisa e Análise Descentralizada - SEPAD da Procuradoria da República em Sergipe, 
destinada à obtenção dos dados qualificatórios: a) dos proprietários dos respectivos veículos de placa: IAD-0698, HZC-0213, MUU-1383, MZM-8295, 
HZW-7555, HZM-7744, IAD-4403, MPE-7113, IAB-1606, HZH-9258, MUE-0916, HFU-1762, HZM-5220, JPO-0660, HZM-7183, HZD-3775, 
GSK-3369, IAI-4950, IAF-8002, HZF-6308, HZU-4800, HZY-0659, BHE-1530, GZI-2486, OPI-9262; b) dos condutores dos veículos identificados no 
Relatório nº 193/2014/ASO/PR/SE (fls. 03/15); e c) dos fornecedores elencados na 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato ROGÉRIO 
CARVALHO (nome completo, CPF, endereço, vínculos empregatícios) 

2. Expedição de ofício ao representante da Coligação “Agora é o Povo”, requisitando-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, a relação de 
pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo fornecimento dos produtos e/ou serviços relacionados aos seguintes gastos eleitorais do candidato 
ROGÉRIO CARVALHO no pleito de 2014: a) confecção de material impresso; b) aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; c) 
transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; d) transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; 
e) correspondência e despesas postais; f) instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; g) montagem e 
operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; h) produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de candidatura; i) 
realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; j) produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os 
destinados à propaganda gratuita; k) realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; l) aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, 
de propaganda eleitoral; m) criação e inclusão de sítios na Internet; e n) produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral; 

4. Expedição de ofícios: a) Afonso Simões Batalha Filho ME b) Anna Clara Santana Netto ME; c) Autregesilo Junior Aragão Melo 
ME; d) Futura Gráfica e Serviços Ltda.; e) HG Serviços de Transporte e Turismo Ltda. ME; f) José Santos Severo ME; g) LF Locações de 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no 
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equipamentos e Filmagens; h) Luciano Severo ME; i) MEP Signs Comunicação Visual; j) Nordeste Comunicação Visual Ltda. ME; l) Petrox 
Comercial Ltda.; m) Texto Pronto Gráfica, requisitando-lhes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia dos contratos firmados para a prestação de 
serviços referentes às Eleições de 2014 ao candidato Rogério Carvalho dos Santos, devendo-se esclarecer a respectiva forma de pagamento. 

Nos termos do art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 499/2014, da Procuradoria Geral da República, fixo o prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias para a conclusão do presente procedimento, devendo a Setor Extrajudicial da PRSE realizar o acompanhamento de tal lapso, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 24274| 
PORTARIA Nº 27, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014 

 
Notícia de fato n.° 1.35.000.001908/2014-73. LEI N.º 9504/97. ART. 26. 
APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DOS GASTOS 
ELEITORAIS NO PLEITO DE 2014. COLETA DE ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
CANDIDATOS E COLIGAÇÕES. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento no art. 
129, VI, da Constituição Federal, e no art. 72, da Lei Complementar nº 75/93, e na Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-
Geral da República: 

Considerando que o art. 26, da Lei n.º 9.504/1997, dispõe que são “considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites 
fixados nesta Lei: I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei; II - 
propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos; III - aluguel de locais para a promoção de 
atos de campanha eleitoral; IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; V - correspondência e 
despesas postais; VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; VII - remuneração ou 
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; VIII - montagem e operação de carros de som, 
de propaganda e assemelhados; IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; X - produção de programas de rádio, 
televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; XV - custos com a criação e 
inclusão de sítios na Internet; XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral; e XVII - produção de 
jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral”;  

Considerando que, nos termos da Resolução TSE nº 23.406/2014, “as prestações de contas finais de candidatos e de partidos 
políticos, incluídas as de seus respectivos comitês financeiros, deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até 4 de novembro de 2014 (Lei nº 9.504/97, art. 
29, III)”(art. 38), e que, uma vez prestadas, serão os respectivos dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral e publicado edital “para que qualquer 
partido político, candidato ou coligação, bem como o Ministério Público as impugne no prazo de 3 (três) dias” (art. 43); 

Considerando a “qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da 
diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, 
relativas à arrecadação e gastos de recursos”, e que “comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado” (art. 30-A, da LE); 

Considerando que, para fins de apuração dos gastos eleitorais e para coleta de elementos de convicção para futura análise da 
prestação de contas dos candidatos, foram identificadas, durante as diligências fiscalizatórias realizadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, 
realização de despesas diversas de campanha, notadamente com publicidade impressa, combustíveis, contratação de pessoas, carros de som, comitês 
eleitorais, dentre outros; 

Considerando o conteúdo da notícia de fato nº 1.35.000.001908/2014-73, autuada a partir do Relatório nº 190/2014/ASO/PR/SE (f. 
04), produzido por servidores dessa Procuradoria da República em Sergipe, relativos à realização de propaganda eleitoral do candidato FRANCISCO 
GUALBERTO mediante plotagem de veículos; 

RESOLVE instaurar, com fulcro no art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-Geral da 
República, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com a Notícia de Fato nº 1.35.000.001908/2014-73, pelo Setor Extrajudicial 
da Procuradoria da República em Sergipe, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Procedimento Preparatório 
Eleitoral”, vinculado à Procuradoria Regional Eleitoral, registrando-se como seu objeto: “Apuração dos gastos eleitorais da candidata ao cargo de 
Deputado Estadual FRANCISCO GUALBERTO, coletando-se elementos de convicção para análise da respectiva prestação de contas a ser apresentada 
à Justiça Eleitoral”; 

2. Publicação da presente portaria no D-MPF, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria PGR/MPF Nº 41, de 7 de fevereiro de 
2013. 

Como providências investigatórias iniciais, determino: 
1. Juntada aos autos: do Extrato de Despesas da 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato FRANCISCO GUALBERTO, 

extraído do sistema de Justiça Eleitoral;  
2. Solicitação de pesquisa à Secretaria de Pesquisa e Análise Descentralizada - SEPAD da Procuradoria da República em Sergipe, 

destinada à obtenção dos dados qualificatórios: a) dos fornecedores elencados na 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato FRANCISCO 
GUALBERTO (nome completo, CPF, endereço, vínculos empregatícios); e b) do condutor identificado no Relatório nº 190/2014/ASO/PR/SE (f. 04); 

2. Expedição de ofício ao representante da Coligação “Agora é a vez de Sergipe”, requisitando-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
relação de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo fornecimento dos produtos e/ou serviços relacionados aos seguintes gastos eleitorais do 
candidato FRANCISCO GUALBERTO no pleito de 2014: a) confecção de material impresso; b) aluguel de locais para a promoção de atos de 
campanha eleitoral; c) transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; d) transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a 
serviço das candidaturas; e) correspondência e despesas postais; f) instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às 
eleições; g) montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; h) produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais 
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de candidatura; i) realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; j) produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, 
inclusive os destinados à propaganda gratuita; k) realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; l) aluguel de bens particulares para veiculação, por 
qualquer meio, de propaganda eleitoral; m) criação e inclusão de sítios na Internet; e n) produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda 
eleitoral; 

4. Expedição de ofício: a) Boné & Companhia Confecções e Comércio de Brindes Ltda.; e b) Gráfica e Editora J Andrade Ltda., 
requisitando-lhes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia dos contratos firmados para a prestação de serviços referentes às Eleições de 2014 à 
candidata Francisco Gualberto da Rocha, devendo-se esclarecer a respectiva forma de pagamento; 

Nos termos do art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 499/2014, da Procuradoria Geral da República, fixo o prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias para a conclusão do presente procedimento, devendo a Setor Extrajudicial da PRSE realizar o acompanhamento de tal lapso, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 24279| 
PORTARIA Nº 28, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Notícia de fato n.° 1.35.000.001906/2014-84. LEI N.º 9504/97. ART. 26. 
APURAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DOS GASTOS 
ELEITORAIS NO PLEITO DE 2014. COLETA DE ELEMENTOS DE 
CONVICÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 
CANDIDATOS E COLIGAÇÕES. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio do Procurador Regional Eleitoral signatário, com fundamento no art. 
129, VI, da Constituição Federal, e no art. 72, da Lei Complementar nº 75/93, e na Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-
Geral da República: 

Considerando que o art. 26, da Lei n.º 9.504/1997, dispõe que são “considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites 
fixados nesta Lei: I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei; II - 
propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos; III - aluguel de locais para a promoção de 
atos de campanha eleitoral; IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; V - correspondência e 
despesas postais; VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; VII - remuneração ou 
gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais; VIII - montagem e operação de carros de som, 
de propaganda e assemelhados; IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; X - produção de programas de rádio, 
televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita; XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; XV - custos com a criação e 
inclusão de sítios na Internet; XVI - multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral; e XVII - produção de 
jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral”;  

Considerando que, nos termos da Resolução TSE nº 23.406/2014, “as prestações de contas finais de candidatos e de partidos 
políticos, incluídas as de seus respectivos comitês financeiros, deverão ser prestadas à Justiça Eleitoral até 4 de novembro de 2014 (Lei nº 9.504/97, art. 
29, III)”(art. 38), e que, uma vez prestadas, serão os respectivos dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral e publicado edital “para que qualquer 
partido político, candidato ou coligação, bem como o Ministério Público as impugne no prazo de 3 (três) dias” (art. 43); 

Considerando a “qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da 
diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, 
relativas à arrecadação e gastos de recursos”, e que “comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao 
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado” (art. 30-A, da LE); 

Considerando que, para fins de apuração dos gastos eleitorais e para coleta de elementos de convicção para futura análise da 
prestação de contas dos candidatos, foram identificadas, durante as diligências fiscalizatórias realizadas pela Procuradoria Regional Eleitoral, 
realização de despesas diversas de campanha, notadamente com publicidade impressa, combustíveis, contratação de pessoas, carros de som, comitês 
eleitorais, dentre outros; 

Considerando o conteúdo da notícia de fato nº 1.35.000.001906/2014-84, autuada a partir do Relatório nº 192/2014/ASO/PR/SE (f. 
04), produzido por servidores dessa Procuradoria da República em Sergipe, relativos à realização de propaganda eleitoral do candidato GEORGEO 
PASSOS mediante utilização de diversos carros de som, contratação de motoristas e confecção de plotagem em vários veículos; 

RESOLVE instaurar, com fulcro no art. 1º da Portaria PGR/MPF nº 499, de 21 de agosto de 2014, do Procurador-Geral da 
República, PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL, determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com a Notícia de Fato nº 1.35.000.001906/2014-84, pelo Setor Extrajudicial 
da Procuradoria da República em Sergipe, nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Procedimento Preparatório 
Eleitoral”, vinculado à Procuradoria Regional Eleitoral, registrando-se como seu objeto: “Apuração dos gastos eleitorais da candidata ao cargo de 
Deputado Estadual GEORGEO PASSOS, coletando-se elementos de convicção para análise da respectiva prestação de contas a ser apresentada à 
Justiça Eleitoral”; 

2. Publicação da presente portaria no D-MPF, nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria PGR/MPF Nº 41, de 7 de fevereiro de 
2013. 

Como providências investigatórias iniciais, determino: 
1. Juntada aos autos: a) de cópia do Relatório nº 169/2014/SEPAD/PR/SE, produzido por servidores dessa Procuradoria da 

República em Sergipe e que apurou as empresas gráficas e editoras sediadas em Aracaju que foram contratadas para prestar serviços nas eleições de 
2014; e b) do Extrato de Despesas da 2ª Parcial de Prestação de Contas do candidato GEORGEO PASSOS, extraído do sistema de Justiça Eleitoral; 

2. Solicitação de pesquisa à Secretaria de Pesquisa e Análise Descentralizada - SEPAD da Procuradoria da República em Sergipe, 
destinada à obtenção dos dados qualificatórios: a) dos proprietários dos respectivos veículos de placa HZS-7220, GRE-5700, NVI-2594;b) dos 
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condutores dos veículos identificados no Relatório nº 192/2014/ASO/PR/SE (f. 04); e c) dos fornecedores elencados na 2ª Parcial de Prestação de 
Contas do candidato GEORGEO PASSOS (nome completo, CPF, endereço, vínculos empregatícios); 

2. Expedição de ofício ao representante da Coligação “Digo sim à Sergipe”, requisitando-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, a relação 
de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pelo fornecimento dos produtos e/ou serviços relacionados aos seguintes gastos eleitorais do candidato 
GEORGEO PASSOS no pleito de 2014: a) confecção de material impresso; b) aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral; c) 
transporte ou deslocamento de pessoal a serviço das candidaturas; d) transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas; 
e) correspondência e despesas postais; f) instalação, organização e funcionamento de Comitês e serviços necessários às eleições; g) montagem e 
operação de carros de som, de propaganda e assemelhados; h) produção ou patrocínio de espetáculos ou eventos promocionais de candidatura; i) 
realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; j) produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os 
destinados à propaganda gratuita; k) realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais; l) aluguel de bens particulares para veiculação, por qualquer meio, 
de propaganda eleitoral; m) criação e inclusão de sítios na Internet; e n) produção de jingles, vinhetas e slogans para propaganda eleitoral; 

4. Expedição de ofício: a) Agreg Desing Ltda. ME; b) Auto Posto Pereira Ltda.; c) Auto Posto Ribeirão Ltda.; d) Givane Alves 
Rodrigues ME; e) Indústria Gráfica e Editora Nordeste Ltda.; f) Info Graphics Gráfica e Editora Ltda. EPP; g) José Borges Lima; h) São Paulo 
Revenda de Combustíveis Ltda.; i) Vanessa Tavares Lima ME, requisitando-lhes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia dos contratos firmados 
para a prestação de serviços referentes às Eleições de 2014 à candidata Georgeo Antonio Cespedes Passos, devendo-se esclarecer a respectiva forma de 
pagamento; 

Nos termos do art. 3º da Portaria PGR/MPF nº 499/2014, da Procuradoria Geral da República, fixo o prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias para a conclusão do presente procedimento, devendo a Setor Extrajudicial da PRSE realizar o acompanhamento de tal lapso, mediante certidão nos 
autos após o seu transcurso. 

 
JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - 24173| 
DESPACHO Nº 238, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014  

 
Procedimento Preparatório nº 1.35.000.000683/2014-38 
 

Da análise dos autos, extrai-se que o Município de Riachão do Dantas firmou o Convênio n° 307735 com o FNDE em junho de 
1996, com vigência até janeiro de 1997 e prazo para prestação de contas em março de 1997 (fl. 10). 

Ocorre que a gestão de Antônio da Silva Guimarães Sobrinho encerrou-se em 1996, tendo sido eleito o Sr. José Lopes de Almeida 
no pleito de 1996, e re-eleito em 2000, para mandatos nos períodos de 1997/2000 e 2001/2004, conforme pesquisa no TSE (fls. 25/26). 

Ou seja, independente do ex-gestor responsável pelo convênio, eventual ação de improbidade estaria prescrita porquanto decorrido 
o prazo de cinco anos contados do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança dos envolvidos, pois o mandato 
do ex-prefeito Antônio da Silva Guimarães Sobrinho encerrou-se em 31/12/1996 e do ex-prefeito José Lopes de Almeida findou em 31/12/2004, 
conforme diposto no art. 23, inciso I, da lei. 8.429/92. 

Com relação ao crime do inciso VII, art. 1º, do Decreto-lei nº 201/67 (deixar de prestar contas), observa-se que está igualmente 
prescrito desde 2005, uma vez que o prazo para prestar contas esgotou-se em 1997 e a pena de três meses a três anos prescreve em 8 anos. 

Resta, apenas, verificar se o FNDE já providenciou o ressarcimento do prejuízo constatado. 
Do exposto, determino o envio de ofício ao FNDE para que informe se já foi providenciado o ressarcimento do dano referente ao 

convênio nº 307735. 
Considerando a impossibilidade de conclusão do presente procedimento no prazo estabelecido no art. 4º §1º da Resolução CSMPF 

n. º 87/2010 e no art. 2º § 6º da Resolução CNMP n.º 23/2007, prorrogo, por mais 90 dias, o vencimento do prazo para conclusão do procedimento, 
diante da necessidade de cumprir a diligência acima indicada. 

Lancem-se os registros cabíveis junto ao sistema de cadastramento informático. 
Cientifique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da presente prorrogação. 
 

HEITOR ALVES SOARES 
Procurador da República 
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