
Nº 137, terça-feira, 19 de julho de 2011 99ISSN 1677-7042

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IM
PRENSA NACIONAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012011071900099

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA - EPP
CNPJ: 71.328.926/0001-59
N° do Processo: 50500.013603/2011-70
Regime: Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual
Razão Social: VIAÇÃO VERDES VALES LTDA
CNPJ: 02.201.210/0001-73
N° do Processo: 50500.050116/2011-98
Regime: Contínuo e Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO

LTDA - EPP
CNPJ: 03.076.172/0001-37
N° do Processo: 50500.039415/2011-71
Regime: Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: VIEIRA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 07.382.177/0001-49
N° do Processo: 50500.045241/2011-86
Regime: Contínuo e Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual
Razão Social: VIVAN TURISMO LTDA
CNPJ: 92.644.152/0001-45
N° do Processo: 50500.039105/2011-57
Regime: Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: VON GRAFEN E CIA LTDA
CNPJ: 04.482.163/0001-09
N° do Processo: 50500.045718/2011-23
Regime: Contínuo e Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: YVONETUR TRANSPORTE DE TURISMO

LT D A
CNPJ: 08.594.784/0001-35
N° do Processo: 50500.052990/2011-60
Regime: Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: ZADA TURISMO LTDA
CNPJ: 13.287.592/0001-16
N° do Processo: 50500.034819/2011-79
Regime: Contínuo e Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional
Razão Social: ZIMMERTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E

TURISMO LTDA - ME
CNPJ: 74.754.946/0001-80
N° do Processo: 50500.040798/2011-21
Regime: Eventual ou Turístico
Modalidade: Interestadual e Internacional

RESOLUÇÃO Nº 3.693, DE 14 DE JULHO DE 2011

Dispõe sobre a concessão de novo prazo
estabelecido na Resolução nº 3.323-A/09,
para a conversão dos sistemas existentes
nas rodovias federais concedidas para os
padrões de Protocolos de Comunicação de
Dados e Dicionários de Padrões de dados
da NTCIP- National Transportation Com-
munications for ITS Protocol.

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DMR -

049/11, de 8 de julho de 2011, no que consta do Processo n°
50500.091490/2008-48;

CONSIDERANDO que o protocolo NTCIP tem por objetivo
a padronização da troca de informações entre equipamentos ITS,
favorecendo a integração de informações, e sua concentração no CN-
SO - Centro Nacional de Supervisão Operacional da ANTT;

CONSIDERANDO que a implantação do CNSO encontra-se
em análise na ANTT; e

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido no artigo 8º da
Resolução nº 3.323-A/09, publicada no DOU em 29 de dezembro de
2009, foi encerrado em 30 de junho de 2011, RESOLVE:

Art. 1° Conceder novo prazo, até 30 de junho de 2012, para
a conversão dos sistemas existentes nas rodovias federais concedidas
para os padrões de Protocolos de Comunicação de Dados e Di-
cionários de Padrões de dados da NTCIP - National Transportation
Communications for ITS Protocol, desenvolvidos pela National Elec-
tronics Manufacturers Association (NEMA), em conjunto com a
American Association of State Highway and Transportation Officials
(AASHTO) e com o Institute of Transportation Engineers (ITE).

Art. 2º Ratificar as recomendações contidas na Resolução nº
3.323-A/09.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

BERNARDO FIGUEIREDO
Diretor-Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS
DE TRANSPORTE DE CARGAS

PORTARIA No- 207, DE 15 DE JULHO DE 2011

O Superintendente de Serviços de Transporte de Cargas da
Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, no uso de suas
atribuições, em conformidade com a Deliberação nº 158, de 12 de
maio de 2010, Resolução ANTT nº 2.695/08 e no que consta do
Processo nº 50500.049509/2011-59, resolve:

Art. 1º Autorizar a Foz do Brasil S.A. a implantar uma
travessia subterrânea de esgoto sob o km 102+921 da malha ar-
rendada à ALL Malha Paulista, trecho Jundiaí-Colômbia/SP, no Mu-
nicípio de Limeira/SP.

PARÁGRAFO ÚNICO: A eficácia dessa autorização fica
condicionada à apresentação, pela Concessionária, dos seguintes do-
cumentos:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do pro-
fissional responsável pela execução da obra com o respectivo com-
provante de pagamento;

b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do pro-
fissional responsável pela fiscalização por parte da concessionária
com o respectivo comprovante de pagamento.

Art. 2º Fixar o percentual de 10% (dez por cento) da receita
líquida da atividade autorizada, acordada em R$ 500,00 (quinhentos
reais) anuais, a título de permissão onerosa pelo uso de parte da faixa
de domínio, prevista para vigorar até 30 de dezembro de 2028, rea-
justados anualmente pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou por
outro índice que o venha a substituir.

Art. 3º Em caso de declaração de reversibilidade das obras
pelo Poder Concedente, não será devida indenização em favor da
Concessionária.

Art. 4º A Concessionária deverá encaminhar à ANTT cópia
do Contrato formalizado com a Foz do Brasil S.A. em até 10 (dez)
dias após sua assinatura, bem como informar do início e conclusão
das obras.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

NOBORU OFUGI

SESSÃO: 866 DATA:15/07/2011 HORA:14:50

RELATÓRIO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS
Processo : 0.00.000.000980/2011-10
Tipo Proc: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo -
RIEP
Origem : palmas/TO
Relator : Taís Schilling Ferraz
Processo : 0.00.000.000981/2011-56
Origem : Guarulhos/SP
Relator : Almino Afonso Fernandes

ALCÍDIA SOUZA
Coordenadora da Autuação e Distribuição

PLENÁRIO

DECISÃO DE 15 DE JULHO DE 2011

Pedido de Providências Nº 0.00.000.000827/2010-01
RELATORA: Conselheira Sandra Lia Simón
REQUERENTE: Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário
Federal e Ministério Público da União - FENAJUFE
REQUERIDO: Conselho Nacional do Ministério Público
EMENTA PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONSELHO NACIO-
NAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FENAJUFE. EMISSÃO DE NO-
TA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGISTRO SINDI-
CAL. ILEGITIMIDADE. ART. 39 DO RICNMP. ARQUIVAMEN-
TO .

DECISÃO

(…) Face ao exposto, julgo extinto o presente Pedido de Pro-
vidências, nos termos do art. 46, X, "a", do RICNMP c/c art. 267, inc.
VI do CPC, determinando, por conseguinte, o arquivamento dos au-
tos.

Determino, também, a juntada da Ata da 2ª Reunião da
CPEAL - Comissão de Planejamento Estratégico e Acompanhamento
Legislativo, realizada no dia 25 de abril de 2011.

Intime-se. Publique-se.

SANDRA LIA SIMÓN
Relatora

DECISÕES DE 18 DE JULHO DE 2011

Procedimento de Controle Administrativo Nº 0.00.000.000881/2011-20
RELATOR: Conselheiro Adilson Gurgel de Castro
REQUERENTE: Luis Gonzaga Martins Coelho - Promotor de Jus-
tiça
ADVOGADOS: Adriano Cacique de New-York - OAB/MA nº
4.874
Carlos Dias Carneiro Neto - OAB/MA nº 7.262
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Maranhão
EMENTA PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATI-
VO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO.
ATO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MP/MA.
NÃO CONCESSÃO DE FÉRIAS A MEMBRO DO PARQUET. PE-
DIDO DE LIMINAR. DEFERIMENTO. CONCESSÃO DE FÉRIAS
AO REQUERENTE. PERDA DE OBJETO. ARQUIVAMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(…) Tendo em vista o cumprimento pelo Ministério Público do
Maranhão (fls. 133/134) da decisão liminar proferida, com a ex-
pedição da Portaria nº 3141/2011-GPGJ, de 06/07/2011, que con-
cedeu ao requerente o período de férias pleiteado nos presentes autos,
bem como o esclarecimento quanto à situação relativa ao Proce-
dimento Administrativo nº 5573/AD2010, com a remessa ao inte-
ressado de cópia integral, entendo haver exaurido o objeto do pre-
sente feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, inciso X, alínea "c",
do Regimento Interno do CNMP, determino o ARQUIVAMENTO do
presente Procedimento de Controle Administrativo.

ADILSON GURGEL DE CASTRO
Relator

Procedimento de Controle Administrativo Nº 0.00.000.000064/2011-
71
Relator: Conselheiro Cláudio Barros Silva
Requerente: Conselho Nacional do Ministério Público
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Piauí
EMENTA PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATI-
VO. VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO PGJ Nº 93/2009
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. PAGAMEN-
TO DE ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO E VERBA DE ALI-
MENTAÇÃO AOS POLICIAIS MILITARES QUE EXERCEM
ATRIBUIÇÕES NO PARQUET PIAUIENSE. REVOGAÇÃO TÁ-
CITA PELO ATO PGJ Nº 203/2011 DO PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. PERDA DO OBJETO. AR-
TIGO 46, INCISO x, ALÍNEA "B", DO rEGIMENTO INTERNO.
Processo julgado extinto. ARQUIVAMENTO.

S E C R E TA R I A - G E R A L

SESSÕES DE DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA
DE PROCESSOS

SESSÃO: 864 DATA:13/07/2011 HORA:14:41

RELATÓRIO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS
Processo : 0.00.000.000974/2011-54
Tipo Proc: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo -
RIEP
Origem : Brasília/DF
Relator : Almino Afonso Fernandes
Processo : 0.00.000.000977/2011-98
Tipo Proc: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo -
RIEP
Origem : Goiânia/GO
Relator : Cláudio Barros Silva
Processo : 0.00.000.000978/2011-32
Tipo Proc: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo -
RIEP
Origem : Rio de Janeiro/RJ
Relator : Adilson Gurgel de Castro
Processo : 0.00.000.000975/2011-07
Tipo Proc: Representação por Inércia ou por Excesso de Prazo -
RIEP
Origem : Amazonas/AM
Relator : Sérgio Feltrin

SESSÃO: 865 DATA:14/07/2011 HORA:14:57

RELATÓRIO DE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS
Processo : 0.00.000.000976/2011-43
Tipo Proc: Pedido de providências - PP
Origem : Brasília - DF
Relator : Mario Luiz Bonsaglia
Processo : 0.00.000.000979/2011-87
Origem : São Luis/MA
Relator : Bruno Dantas Nascimento

Conselho Nacional do Ministério Público
.
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ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

PORTARIA No- 392, DE 18 DE JULHO DE 2011

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 57, §1º, inciso III, da Lei n.º 12.309, de 9
de agosto de 2010, e a autorização constante no art. 4º, inciso II da Lei n.º 12.381, de 9 de fevereiro de 2011, e tendo em vista o disposto na
Portaria SOF n.º 6, de 28 de fevereiro de 2011, resolve:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011), em favor do Ministério Público da União,
crédito suplementar no valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I desta
Portaria.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias,
conforme indicado no Anexo II desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS

ANEXO I

Órgão: 34000 - Ministério Público da União
Unidade: 34102 - Ministério Público Militar

Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA P R O G R A M A / A Ç Ã O / L O C A L I Z A D O R / P R O D U TO E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VA L O R

0581 Defesa da Ordem Jurídica 300.000
AT I V I D A D E S

03 062 0581 4263 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério
Público Militar

300.000

03 062 0581 4263 0001 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério
Público Militar - Nacional

300.000

F 4 2 90 0 100 300.000
TOTAL - FISCAL 300.000
TOTAL - SEGURIDADE 0
TOTAL - GERAL 300.000

Órgão: 34000 - Ministério Público da União
Unidade: 34102 - Ministério Público Militar
ANEXO II Crédito Suplementar
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA P R O G R A M A / A Ç Ã O / L O C A L I Z A D O R / P R O D U TO E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VA L O R

0581 Defesa da Ordem Jurídica 300.000
AT I V I D A D E S

03 062 0581 4263 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério
Público Militar

300.000

03 062 0581 4263 0001 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério
Público Militar - Nacional

300.000

F 3 2 90 0 100 300.000
TOTAL - FISCAL 300.000
TOTAL - SEGURIDADE 0
TOTAL - GERAL 300.000

DECISÃO MONOCRÁTICA

(…) Em informações prestadas pelo ilustre Procurador-Geral de
Justiça do Estado do Piauí, esclareceu-se que o referido Ato PGJ nº
93/2009 foi revogado tacitamente por meio do Ato PGJ nº 203/2011,
que estabeleceu os valores e critérios para pagamento da Gratificação
de Atividade de Segurança - GAS aos policiais militares que exercem
suas atribuições no Ministério Público do Estado do Piauí, perfa-
zendo, assim, a perda do objeto do procedimento procedimento ad-
ministrativo.

Por tais fundamentos, com fulcro no artigo 46, inciso X,
alínea "b", do Regimento Interno, julgo extinto o presente proce-
dimento de controle administrativo pela perda de seu objeto. De-
termino, após as providências de estilo, o seu arquivamento pela
Coordenadoria Processual.

CLÁUDIO BARROS SILVA
Relator

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - PP PROCESSO N.º
0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 5 4 4 / 2 0 11 - 3 2 ;
RELATOR: CONSELHEIRO LUIZ MOREIRA GOMES JÚNIOR;
REQUERENTE: MARINA DE ALCÂNTARA SENA - JUÍZA DE
DIREITO SUBSTITUTA;
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS;

DECISÃO

Trata-se de Pedido de Providências instaurado em decor-
rência do requerimento da Juíza de Direito do Estado de Minas
Gerais Marina de Alcântara Sena, que noticiou, através de ofício, que
não há Promotor de Justiça titularizando a Comarca de Águas For-
mosas/MG, de modo que referida Comarca é atendida, em regime de
cooperação e durante um dia por semana, pela Promotora de Justiça
titular da Comarca de Itambacuri, o que "acarreta grandes transtornos
para a prestação jurisdicional" (folhas 01 dos autos).

Instado a se manifestar, o Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais informou sobre a designação de Promotor de
Justiça para responder, com exclusividade, pela Promotoria de Justiça
de Águas Formosas. Dessa forma, perdeu o presente feito seu ob-
jeto.

Ante o exposto, determino seu arquivamento, a teor do artigo
46, inciso X, alínea "b", do RICNMP.

LUIZ MOREIRA GOMES JÚNIOR
Relator

Ministério Público da União
.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS

DO CIDADÃO

PORTARIA No- 2, DE 10 DE JANEIRO DE 2011

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução No- 87/2006 do
Conselho Superior do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do Pro-
cedimento Administrativo No- 1.30.002.000037/2010-11 expirou e,
tendo em vista o que dispõe os §§ 6º e 7º, do art. 2º da Resolução No-

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as apurações
com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção,

DETERMINA:
1. Converta-se o presente Procedimento Administrativo em

Inquérito Civil Público, alterando-se a sua ementa para: "REPRE-
SENTAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
EM FACE DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO
À MULHER - NEAM - AUSÊNCIA DE SALA COMPATÍVEL
COM O SIGILO PRECONIZADO PELA LEI ESTADUAL
N°5.621/2008, PELA RESOLUÇÃO CFESS 493/2006 E PELO CÓ-
DIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL".

2. Comunique-se à PFDC.
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da

Res. 20/96);

EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Procurador da República

PORTARIA No- 44, DE 11 DE JULHO DE 2011

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução No- 87/2006 do
Conselho Superior do Ministério Público Federal;

CONSIDERANDO a necessidade de continuidade das apu-
rações no bojo das Peças de Informação No- 1 . 3 0 . 0 0 2 . 0 0 0 0 0 3 / 2 0 11 - 0 8 ,
com o intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção,

CONSIDERANDO o disposto nos §§ 6º e 7º, do art. 2º da
Resolução No- 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e
o § 4º, do art. 4º, da Resolução No- 87/2006, do Conselho Superior do
Ministério Público Federal;

DETERMINA:
1. Converta-se as presentes Peças de Informação em In-

quérito Civil Público, mantendo-se a sua ementa para: "SAÚDE -
VERIFICAR A IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO/ÓRGÃO REGU-
LADOR COM ACESSO AO SISTEMA INFORMATIZADO SIS-
REG NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA PARA IMPLAN-
TAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE REGULAÇÃO, INSTI-
TUÍDA PELA PORTARIA GM/MS N° 1559, DE 01/08/2008".

2. Comunique-se à PFDC;
3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da

Res. 20/96);

EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA
Procurador da República

PORTARIA No- 4, DE 7 DE FEVEREIRO 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público e

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada;

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República Com escopo de apu-
rar notícia de irregularidades na nomeação de membros do Conselho
de Alimentação Escolar (CAE) no município de Porto Calvo/AL.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (LOMPU).

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000803/2007-18, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se o ofício conforme referido no Des-

pacho n. 96/2011, constante às fls. 147.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 7, DE 16 DE MARÇO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia da negativa, por parte da Caixa Econômica Federal em
Alagoas, da liberação do saque do FGTS aos atingidos pelas en-
chentes de 2010 no Estado de Alagoas.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

Considerando que os elementos de prova até então colhidos
apontam a necessidade de realização de novas diligências para melhor
apreciação dos fatos investigados, visando a resolução da questão em
exame nos autos.
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resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.001046/2010-97, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à Pro-
curadoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º
87/2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do CSMPF), mediante
remessa desta portaria;

3 - Outrossim, expeça-se o ofício relacionado no despacho
de fl. 22.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 9, DE 4 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia de violação ao direito de petição da denunciante.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000589/2010-97, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se o ofício relacionado no despacho

de fl. 13.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 10, DE 11 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia de que o INSS em Alagoas teria se recusado a receber
requerimento da parte interessada.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000589/2010-97, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se o ofício relacionado no despacho

de fl. 13.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 12, DE 4 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia de a UFAL estaria dificultando o acesso dos portadores
de surdez à realização das provas de seus concursos públicos.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000202/2010-01, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, reitere-se o ofício relacionado no despacho de

fl. 11.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 13, DE 14 DE MARÇO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia da ocorrência de maus tratos à paciente por parte de
funcionário do Hospital Universitário Prof º Alberto Antunes.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000557/2010-91, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se o ofício relacionado no despacho

de fl. 47.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 14, DE 4 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
irregularidades no desligamento de Sargento do Exército lotado no
59º Batalhão de Infantaria Motorizada de Maceió/AL.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000766/2010-25, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se o ofício relacionado no despacho

de fl. 93.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 15, DE 11 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público e

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada;

Considerando que foi instaurado o presente inquérito civil
público com objetivo de tratar da questão da saúde no sistema pe-
nitenciário (Plano Nacional de Saúde Penitenciária), bem como os
serviços de urgências e de emergência, as estratégias para alocação
dos recursos, e, por conseguinte, a necessidade de monitoramento, por
parte do MPF, acerca do cumprimento do prefalado plano

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos insere-se entre as funções institu-
cionais do Ministério Público Federal, estando prevista no art. 6.º,
VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

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

Considerando ainda que o procedimento administrativo em
epígrafe versa sobre objetos distintos, cuja apuração em separado é
mais útil à celeridade e eficiência que devem ser observada no de-
sempenho das atividades deste órgão ministerial,

resolve desentranhar a documentação de fls. 360/566 e con-
vertê-las em INQUÉRITO CIVIL, determinando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça os Ofícios conforme o Despacho de

fls. 568 do ICP em epígrafe, para efeito de instrução do novo ex-
pediente.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 17, DE 25 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia de recusa do FNDE em proceder ao ajuste de crédito
devido ao Estado de Alagoas, relativo a verbas do FUNDEB, exer-
cício de 2008.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente o direito à educação, insere-se entre as funções ins-
titucionais do Ministério Público Federal, estando prevista no art. 6.º,
VII, a, c e d, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).
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Considerando que os elementos de prova até então colhidos
apontam a necessidade de realização de novas diligências para melhor
apreciação dos fatos investigados, visando a resolução da questão em
exame nos autos.

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.001191/2010-78, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, reitere-se pela segunda vez o ofício No-

728/GNK/PRAL/2011 de fl. 564.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 18, DE 8 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que é função institucional do Ministério Pú-
blico Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da
União e dos serviços de relevância pública quanto aos direitos as-
segurados na Constituição Federal relativos às ações e aos serviços de
saúde e à educação;

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo apurar
notícia de possível ocupação ilegal de imóveis no Assentamento Vida
para Cristo, localizado no bairro do Benedito Bentes II.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu); nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000723/2010-50, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, reitere-se o Ofício No-

975/GNK/PRAL/2010.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 21, DE 14 DE ABRIL DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia do impedimento da inscrição no Conselho Regional de
Educação Física Seccional Alagoas dos alunos que realizaram o Cur-
so Superior de Tecnologia em Desporto e Lazer oferecido pelo
I FA L .

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu), nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o Procedimento
Administrativo No- 1.11.000.000402/2008-31, determinando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se Recomendação conforme o teor do

despacho de fl. 127.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 22, DE 6 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
apurar notícia de veiculação de material jornalístico contendo ima-
gens de cadáveres, corpos mutilados e em estado de putrefação no
sítio virtual Tudo na Hora.

Considerando que o presente procedimento foi desapensado
do Inquérito Civil Público (ICP) No- 1.11.000.001176/2007-24 como
medida que objetiva assegurar uma prestação mais célere e eficiente
do escopo ministerial.

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

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

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.00767/2009-46, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, expeça-se ofício à Pajuçara Editora, Internet e

Eventos Ltda., proprietária do sítio virtual Tudo na Hora, para que se
manifeste - especificamente - quanto aos fatos narrados na repre-
sentação de fls. 03/04, cotejando-os com o teor da Recomendação No-

10/GNK/PRAL/2009 a eles encaminhada quanto à necessidade de
abstenção na veiculação de conteúdo jornalístico que não contenha
caráter educativo, cultural, artístico ou informativo.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 26, DE 13 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
acompanhar a aplicação de fundos, bem como a execução dos pro-
gramas federais, destinados à realização efetiva do direito à educação
no município de Maceió/AL.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu), nos arts. 1º, I, e 5º, da lei 7.347/85
(LACP) e no art. 14, § 1º, da lei 6.938/81 (LPNMA);

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o Procedimento
Administrativo No- 1.11.000.0001307/2009-35, determinando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 -Outrossim, reitere-se o ofício relacionado no despacho de

fl. 95.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 27, DE 23 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção dos direitos constitucionais e de outros
interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e
coletivos; nos termos da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado o presente Procedimento
Administrativo nesta Procuradoria da República com o escopo de
investigar a não implementação, pelas agências da Caixa Econômica
Federal (CEF) deste Estado, das medidas constantes da Resolução
2.878/2001 do Banco Central do Brasil relativas à garantia da aces-
sibilidade aos portadores de necessidades especiais aos serviços ban-
cários.

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

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.001271/2010-23, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Oficie-se à Superintendência Municipal de Controle do

Convívio Urbano de Maceió (SMCCU), a fim de que verifique e
informe se as agências bancárias da CEF em Maceió possuem Cer-
tificado de Acessibilidade e atendem às regras da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas e à Resolução No- 2.878/2001, do Banco
Central do Brasil.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 32, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da 20ª Cir-
cunscrição do Serviço Militar, de modo a garantir a acessibilidade dos
portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à 20ª Circunscrição do Serviço Mi-

litar, requisitando informações atualizadas acerca do objeto deste Pro-
cedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY
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PORTARIA No- 33, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da Defensoria
Pública da União, de modo a garantir a acessibilidade dos portadores
de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à Defensoria Pública da União, re-

quisitando informações atualizadas acerca do objeto deste Procedi-
mento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 34, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região/AL, de modo a garantir a aces-
sibilidade dos portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se ao Tribunal Regional do Trabalho da

19ª Região/AL, requisitando informações atualizadas acerca do objeto
deste Procedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 35, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da Superin-
tendência Regional do Trabalho e Emprego, de modo a garantir a
acessibilidade dos portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à Superintendência Regional do Tra-

balho e Emprego, requisitando informações atualizadas acerca do
objeto deste Procedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 36, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos no Estado de Alagoas, de modo a ga-
rantir a acessibilidade dos portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à Companhia Brasileira de Trens

Urbanos no Estado de Alagoas, requisitando informações atualizadas
acerca do objeto deste Procedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 37, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da Delegacia
Regional do Trabalho em Alagoas, de modo a garantir a acessi-
bilidade dos portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à Delegacia Regional do Trabalho

em Alagoas, requisitando informações atualizadas acerca do objeto
deste Procedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 38, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito do Instituto
Federal de Alagoas, de modo a garantir a acessibilidade dos por-
tadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se ao Instituto Federal de Alagoas,

requisitando informações atualizadas acerca do objeto deste Proce-
dimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 39, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da Delegacia da
Receita Federal em Alagoas, de modo a garantir a acessibilidade dos
portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:
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1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à Delegacia da Receita Federal em

Alagoas, requisitando informações atualizadas acerca do objeto deste
Procedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 40, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que a proteção dos interesses individuais in-
disponíveis, difusos e coletivos, relativos ao consumidor insere-se
entre as funções institucionais do Ministério Público Federal, estando
prevista no art. 6.º, VII, c, da Lei Complementar 75/93 (Lompu).

Considerando que foi instaurado nesta Procuradoria da Re-
pública o Inquérito Civil Público de No- 1 . 11 . 0 0 0 . 0 0 0 1 9 5 / 2 0 0 3 - 1 8 ,
com escopo de apurar questões alusivas à acessibilidade de defi-
cientes físicos nas edificações da Administração Pública Federal Di-
reta e Indireta no Estado de Alagoas.

Considerando que o grande número de edificações públicas
relacionadas nos autos dificultavam em demasia a instrução pro-
cessual, vislumbrou-se a necessidade de efetuar o desmembramento
do feito, extraindo-se os documentos em anexo, com o fim de apurar
em apartado a adequação das edificações no âmbito da Advocacia-
Geral da União/Procuradoria da União em Alagoas, de modo a ga-
rantir a acessibilidade dos portadores de deficiência física.

resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determi-
nando:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, oficie-se à Advocacia-Geral da União/Pro-

curadoria da União em Alagoas, requisitando informações atualizadas
acerca do objeto deste Procedimento.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 47, DE 31 DE MAIO DE 2011

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradora da
República signatária, com base no que preceitua o art. 129, II, da
Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Com-
plementar No- 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF No- 87/2006, de
03 de agosto de 2006, alterada pela Resolução No- 106/2010, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º
da Resolução CNPM No- 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público.

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos
da legislação acima apontada.

Considerando que foi instaurado presente Procedimento Ad-
ministrativo nesta Procuradoria da República com escopo de inves-
tigar a notícia de demora injustificada no agendamento do proce-
dimento médico por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Ma-
ceió.

Considerando que a defesa dos direitos e interesses coletivos,
especialmente da família, da criança, do adolescente e do idoso,
insere-se entre as funções institucionais do Ministério Público Fe-
deral, estando prevista no art. 6.º, VII, b, XIV, g, XIX, b, da Lei
Complementar 75/93 (Lompu)

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

resolve converter em INQUÉRITO CIVIL o presente Pro-
cedimento Administrativo No- 1.11.000.000879/2010-31, determinan-
do:

1 - Autue-se como ICP, inserindo a presente portaria na
primeira folha dos autos;

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à PFDC
(art. 6º da Resolução n.º 87/2006, alterada pela Resolução No-

106/2010, do CSMPF), mediante remessa desta portaria;
3 - Outrossim, considerando que restam pendente de resposta

alguns ofícios expedidos, reiterem-se os ofícios relacionados no des-
pacho de fls. 15/16.

NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA
K A S PA RY

PORTARIA No- 12, DE 14 DE JULHO DE 2011

Peças de informação No-

1 . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 2 4 / 2 0 11 - 0 4

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar No- 75/93;

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

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

e) considerando os elementos constantes do presente pro-
cedimento administrativo;

Instaura o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto,
nos termos do art. 4º da Resolução No- 23/2007 do CNMP, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

PEÇAS DE INFORMAÇÃO: Ofício No- 2126/2011/PRR3 do
Procurador Regional da República Osório Barbosa, de 24/06/2011.

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS): EMPRESA BRASI-
LEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAE-
RO.

RESUMO: Apurar as condições de manutenção das pistas de
pouso em aeroportos no Estado de Sergipe.

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanha como inquérito civil.

Oficie-se à Infraero em Sergipe, requisitando informações
detalhadas sobre as medidas adotadas para a manutenção da(s) pis-
ta(s) de pouso do Aeroporto Santa Maria em Aracaju, inclusive em
relação à remoção de resíduos, no prazo de 10 (dez) dias, enviando-
se cópia da presente portaria e do ofício de fls. 03.

Oficie-se ao CSMPF, nos termos do artigo 57, I, d, e XIII, da
LC nº75/93, solicitando informações sobre a possibilidade de Pro-
curador Regional da República conduzir procedimento administrativo
e realizar diligências investigatórias sem estar, entretanto, investido
de atribuição para propositura da respectiva ação civil pública, em
atenção ao quanto disposto no artigo 3º, da Resolução CNMP No-

23/2007, artigos 7º e 8º da Resolução CSMPF No- 87/2006 e artigo 68
da LC No- 75/93, enviando-se cópia da íntegra do presente 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.

PABLO COUTINHO BARRETO

PORTARIA No- 13, DE 15 DE JULHO DE 2011

Peças de Informação No-

1 . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 9 1 2 / 2 0 11 - 6 1

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar No- 75/93;

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

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

e) considerando os elementos constantes do presente pro-
cedimento administrativo;

Instauro o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto,
nos termos do art. 4º da Resolução No- 23/2007 do CNMP, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

PEÇAS DE INFORMAÇÃO: Ofício No- 187/2011 do Mi-
nistério Público do Estado de Sergipe.

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS): Secretaria de Estado
da Justiça e da Cidadania/SE - SEJUC

RESUMO: Apurar possível irregularidade no contrato de re-
passe n° 0299514-16/2009, celebrado entre o Ministério da Justiça e
a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de Sergipe, tendo por
finalidade a transferência de recursos da União para reforma do Hos-
pital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP).

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanha como inquérito civil.

Oficie-se a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania de
Sergipe - SEJUC, requisitando informações detalhadas acerca do atual
andamento do convênio e quais os obstáculos encontrados.

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.

PABLO COUTINHO BARRETO

PORTARIA No- 22, DE 13 DE JULHO DE 2011

LAENE PEVIDOR LANÇA, Procuradora da República no
Município de Divinópolis, com fundamento nas atribuições que lhe
são conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 1988
e pelo art. 5º e seguintes da Lei Complementar No- 75/93:

CONSIDERANDO que o INSS, segundo o beneficiário
Alaôr José Gonçalves, não vem prestando com qualidade seus ser-
viços, notadamente, no que concerne à perícia médica;

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal
zelar pela qualidade dos serviços públicos prestados por órgãos fe-
derais;

CONSIDERANDO que a Administração Pública Direta ou
Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios devem atender aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante o dis-
posto no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III, da Cons-
tituição Federal, incumbe ao Ministério Público a promoção do in-
quérito civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;

CONSIDERANDO que este procedimento administrativo
tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias e ainda há diligências
pendentes de efetivação, que são essenciais para a apuração dos fatos
(art. 2º, § § 6º e 7º, da Resolução CNMP No- 23/2007);

DETERMINA:
1) a conversão do Procedimento Administrativo Cível n.º

1.22.012.000204/2010-79 em Inquérito Civil Público, nos termos do
art. 2º, § 7º, da Resolução No- 23, do Conselho Nacional do Ministério
Público;

2) após os registros de praxe, a comunicação imediata à 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos
termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução No- 23, de 17/9/07, do
Conselho Nacional do Ministério Público, mediante correspondência
eletrônica, para fins de publicação desta Portaria no Diário Oficial da
União, mediante certificação nos autos;

3) a nomeação do servidor Lindomar Salvino Rodrigues,
técnico administrativo, para funcionar como Secretário, nos termos do
art. 4º da Resolução CNMP No- 23/2007 e art. 5º, V, da Resolução
CSMPF No- 87/2006, que será substituído, em suas ausências, pelos
demais servidores em exercício na Secretaria Jurídica desta PRM;

4) o cumprimento do despacho proferido nesta data.
Em observância ao disposto no art. 9º da Resolução CNMP

No- 23/2007 e no art. 15 da Resolução CSMPF No- 87/2006, o Se-
cretário deverá acompanhar o prazo inicial de 1 (um) ano para con-
clusão do presente inquérito civil, cuja data de encerramento deverá
ser anotada na capa dos autos, mediante certidão, após o seu trans-
curso.

Cumpra-se.

LAENE PEVIDOR LANÇA

PORTARIA No- 38, DE 1° DE ABRIL DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas 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, "d", e art.
7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 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- 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

e) considerando os elementos constantes no presente pro-
cedimento administrativo;

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO No-

1.19.000.001243/2009-84 mediante a conversão de procedimento ad-
ministrativo, com a finalidade de apurar possível falta de professores
no Curso de Farmácia da UFMA em relação às disciplinas de Bra-
matologia, Toxicologia e Bioquímica Clínica .

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanham como inquérito civil.

Determino, ainda, seja dado vista das informações apresen-
tadas pela UFMA (fls.20/33 e 36/44), aos representantes, qualificados
às fls. 36/37, cuja cópia deve seguir em anexo, concedendo o prazo
de 10 (dez) dias para que se manifeste sobre o seu teor, informando
se a problemática noticiada na representação restou resolvida.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º,
I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público.

ALEXANDRE SILVA SOARES

PORTARIA No- 73, DE 4 DE MAIO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas 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 os poderes delegados ao MPF pela Con-
venção de Nova York, nos termos do art. VI da citada Convenção,
promulgada pelo Decreto n°56.826, de 02.09.65.

c) considerando que o objeto do presente procedimento se
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal;
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d) considerando o disposto na Resolução No- 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

e) considerando os elementos constantes no presente pro-
cedimento administrativo;

Determino a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
mediante a conversão do presente procedimento administrativo, com
o escopo de atender pedido de alimentos formulado por MANON
ANTOINETTE CLAIRE, representada por IVONE PATRÍCIA
CHARLOTTE, objetivando à propositura de ação de alimentos em
face de HUBERTE JOHANNES MARIA CORNELIA, residente no
município de Bernado Mearim/MA, em cumprimento aos poderes
delegados ao MPF pela Convenção de Nova York.

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanham como inquérito civil, mantendo-se a respectiva
numeração.

Determino, ainda, que a Secretaria desta PRDC reitere os
termos do Ofício de fl.79, inclusive através do endereço de e-mail
constante à fl.73 dos presentes autos, para que o Sr. HUBERT
JOHANNES MARIA CORNELIA preste, de forma atualizada, as
informações requisitadas no aludido expediente.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º,
I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público.

JOSÉ MILTON NOGUEIRA JÚNIOR

PORTARIA No- 95, DE 25 DE MAIO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas 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, "d", e art.
7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 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- 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

e) considerando os elementos constantes no presente pro-
cedimento administrativo;

Determino a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
mediante a conversão do presente procedimento administrativo, ob-
jetivando acompanhar o processo de modificação da denominação do
Curso de Ciências Aquáticas, ofertado pela UFMA, para Oceano-
grafia, bem como, por conseguinte, a respectiva convalidação de
diplomas de alunos egressos de Ciências Aquáticas para o curso de
Oceanografia.

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanham como inquérito civil, mantendo-se a respectiva
numeração.

Determino, ainda, seja expedido ofício à UFMA requisitando
informação atualizadas sobre o processo de mudança de denominação
do curso de Ciências Aquáticas para Oceanografia, bem como sobre
a convalidação de diplomas dos alunos egressos do curso de Ciências
Aquáticas para Oceanografia. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o
cumprimento da determinação ministerial.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º,
I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público.

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA

PORTARIA No- 123, DE 1° DE JULHO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas pelo art. 129 da Constituição da República,

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, 'a' e 'd', e
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 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- 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

e) considerando as diretrizes do Plano Nacional de Elimi-
nação da Hanseníase em nível municipal 2006-2010 do Ministério da
Saúde;

f) considerando as diretrizes estabelecidas na Portaria Con-
junta n. 125, de 26 de março de 2009, das Secretarias de Atenção a
Saúde e Vigilância a Saúde.

g) considerando os elementos constantes no presente pro-
cedimento administrativo;

Determino a instauração de INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
mediante a conversão do presente procedimento administrativo, ob-
jetivando averiguar a situação dos hospitais de ex-colônias de iso-
lamento de hansenianos no Estado do Maranhão, e a possível vio-
lação dos direitos à integridade física, psíquica e moral das pessoas
atingidas pela hanseníase, tais como a prática de amputação de mem-
bros decorrente da falta de devido tratamento médico e do não for-
necimento das palmilhas especiais a que tais pacientes têm direito,
por determinação da Portaria n. 1.173/2000 do Ministério da Saúde.

Determino, outrossim, seja expedido ofício ao Hospital
Aquiles Lisboa, a fim de que informe, detalhadamente, no prazo de
10 (dez) dias, a situação atual da estrutura física, dos recursos ma-
teriais, dos equipamentos e do funcionamento do seu Setor de Cal-

çados, bem como se resta regularizado o fornecimento de palmilhas
de que trata a Portaria n. 1.173/2000 do Ministério da Saúde.

Expeça-se, ainda, novo ofício à Secretaria de Saúde do Es-
tado do Maranhão, reiterando os termos do Ofício n. 501/2010 -
PRDC, de 14 de julho/2010, emitido no corpo do procedimento ad-
ministrativo que acompanha essa portaria.

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanha como inquérito civil, mantendo-se a respectiva
numeração.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º,
I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério
Público.

JURACI GUIMARÃES JÚNIOR

PORTARIA No- 52, DE 14 DE JULHO DE 2011

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
CÍVEL. AUTOS Nº:
1.22.001.000375/2010-27. REQUERENTE:
MARCELA FERREIRA DE PAULA RUE-
DA e OUTROS. REQUERIDO: UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.
EMENTA: EDUCAÇÃO. IRREGULARI-
DADES. PROCESSO SELETIVO. MES-
TRADO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador Re-
gional da República signatário, no exercício de suas atribuições cons-
titucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129,
inciso III, da Constituição da República, bem como no artigo 6º,
inciso VII, da Lei Complementar No- 75, de 20 de maio de 1993, e

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

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

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

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

Considerando que o presente PAC não tem natureza de in-
vestigação preliminar/preparatória, mas sim de Inquérito Civil Pú-
blico, consoante as Resoluções citadas, DETERMINA:

1º) a conversão do Procedimento Administrativo Cível em
epígrafe em Inquérito Civil Público, para apuração e responsabi-
lização dos fatos sucintamente acima narrados, mantendo-se seus re-
gistros originários (número de autuação e ofícios), para fins de re-
cebimento de respostas eventualmente pendentes;

2º) após os registros de praxe, a comunicação imediata à
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do disposto
no art. 4º, inciso VI, da Resolução No- 23, de 17 de setembro de 2007,
do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publi-
cação desta Portaria no Diário Oficial da União;

3º) por fim, a conclusão dos autos para ulteriores deter-
minações.

Cumpra-se.

ONOFRE DE FARIA MARTINS

PORTARIA No- 55, DE 13 DE JULHO DE 2011

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

Considerando o disposto na Resolução No- 87/2006 do Con-
selho Superior do Ministério Público Federal;

Considerando o disposto na Resolução No- 23/2007 do Con-
selho Nacional do Ministério Público;

Considerando a necessidade de continuidade das investiga-
ções dos fatos referentes ao Procedimento Administrativo No-

1.30.017.000520/2010-29, DETERMINA:
Art. 1º - Converta-se o presente Procedimento Administra-

tivo em Inquérito Civil Público, com a seguinte ementa: "DIREITOS
DO CIDADÃO. IDOSOS - Apurar maus tratos e apropriação in-
devida de benefícios previdenciários e assistenciais de idosos pelo
Abrigo e Lar Esperança do Idoso, CNPJ 07.610.944/0001-20.."

Art. 2º - Comunique-se à Procuradoria Federal dos Direitos
do Cidadão, para conhecimento e publicação.

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO

PORTARIA No- 104, DE 12 DE JULHO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas 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, c, e
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº75/93;

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

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

e) considerando os elementos constantes nas presentes peças
de informação;

Resolve o signatário, INSTAURAR o presente INQUÉRITO
CIVIL, para promover ampla apuração dos fatos noticiados.

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a
acompanham como inquérito civil. Registre-se que o objeto do IC
consiste em apurar eventuais irregularidades perpetradas pela UFBA
no bojo do processo administrativo No- 23066.005239/11-15, para
aproveitamento de matérias do discente Gabriel Elias Gomes Ma-
rambaia (Curso de Administração - Diurno).

Determino ainda: A) Oficie-se o representante, dando-lhe
ciência da instauração do presente inquérito civil; B) Oficie-se à
Reitoria da UFBA, solicitando que seja analisada a questão informada
pelo discente Gabriel Elias Gomes Marambaia (Curso Administração
Diurno - Matrícula 211102783), uma vez que o aproveitamento das
suas matérias encontra-se pendente de registro na SGC, para que,
tempestivamente, sejam empreendidas as medidas cabíveis, evitando-
se, assim, potenciais prejuízos na matrícula do referido aluno, prevista
para o dia 13/07/2011 (encaminhar cópia da representação); C) Face
a urgência da situação, oficie-se à Secretaria Geral de Cursos, no
mesmo sentido da alínea "B".

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC),
encaminhando-se cópia do arquivo digital, referente à presente por-
taria, através do endereço eletrônico pfdc005@pgr.mpf.gov.br, 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.

MARCIAL DUARTE COELHO

PORTARIA No- 200, DE 13 DE JULHO DE 2011

Procedimento Preparatório n°
1.15.000.003176/2010-15. Conversão em
Inquérito Civil Público

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da
Procuradora da República signatária, no exercício de suas funções
constitucionais e legais, com supedâneo nos arts. 127 e 129, III, da
Constituição da República e no art. 6º, VII, alínea "b", da Lei Com-
plementar n.º 75/93, e atendendo as determinações constantes da
Resolução CNMP No- 23, de 17 de setembro de 2007; bem como da
Resolução CSMPF n.º 87/2010, conforme publicação consolidada de
06 de abril de 2010,

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Fe-
deral velar pela proteção do Patrimônio Público e Social, nos termos
do art. 129, III da Constituição da República e art. 5º, III, "b" da Lei
Complementar 75;

CONSIDERANDO o trâmite do procedimento administra-
tivo No- 1.15.000.003176/2010-15, instaurado com a finalidade de
apurar possíveis violações aos direitos humanos, sobretudo em re-
lação ao direito à moradia digna, bem como possíveis irregularidades
na execução de projetos com fins de receber a Copa do Mundo de
2014 em Fortaleza ;

CONSIDERANDO a necessidade de diligências adicionais
tendentes a concluir a investigação;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 2º, III, § 7º, da
Resolução No- 23/2007, do CNMP, c/c o Artigo. 4º, §§ 1º e 4º, da
Resolução No- 87/2010/CSMPF (publicação consolidada, de 06 de
abril de 2010),

Resolve:
CONVERTER em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO o pro-

cedimento administrativo No- 1.15.000.003176/2010-15, com vistas a
apurar, em toda a sua extensão e desdobramentos os preparativos para
recepção do megaevento em questão, determinando a adoção, ini-
cialmente, das seguintes providências:
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1. - Registro da presente Portaria,
2. - Autuação do Inquérito Civil Público, conforme o Artigo

5º, da Resolução n.º 87/2010;
3. - A imediata comunicação à Procuradoria Federal dos

Direitos do Cidadão, acerca da instauração do presente ICP, ob-
servado o prazo de 10 (dez) dias, em observância ao artigo 6º da
Resolução No- 87/2010, anexando cópia desta Portaria, a fim de que
lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do artigo 16, da citada
Resolução.

Cumpra-se.

NILCE CUNHA RODRIGUES

PORTARIA No- 361, DE 13 DE JULHO DE 2011

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

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e
129 da Constituição Federal;

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

Considerando que o presente procedimento, instaurado nesta
Procuradoria com o fim de averiguar supostas irregularidade no con-
curso para provimento de cargos de Professor de Espanhol no Ins-
tituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ, se insere no rol de atribuições
do Ministério Público Federal;

Considerando o disposto na Resolução No- 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

Considerando os novos elementos constantes nas presentes
peças de informação;

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO o proce-
dimento administrativo No- 1.30.012.000037/2011-75, para promover
ampla apuração dos fatos noticiados.

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

Após os registros de praxe, publique-se 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.

MARCIA MORGADO MIRANDA

PORTARIA No- 368, DE 12 DE JULHO DE 2011

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

a) considerando o rol de atribuições elencado os arts. 127 e
129 da Constituição Federal

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b e
art. 7º, I, da Lei Complementar No- 75/93;

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

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

d) considerando os elementos constantes nas presentes peças
de informação;

Converte as peças de informação autuadas sob o No-

1.16.000.002574/2011-68 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP No-

23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificados:
DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS:

investigação quanto à iminente proibição de comercialização de me-
dicamentos anorexígenos pela Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária - ANVISA.

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTI-
GADOS: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA

AUTORES DA REPRESENTAÇÃO: Promotoria de Justiça
Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde (Pró-Vida)

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da
Procuradoria da República no distrito Federal, nos termos do que
prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP No- 23/2007.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Procuradoria Federal
dos Direitos dos Cidadãos a respeito do presente ato, para conhe-
cimento e publicação, nos termos dos arts. 4º VI, e 7º, §2º, I e II, da
Resolução CNMP No- 23/2007.

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JÚNIOR

e) considerando os elementos constantes no presente pro-
cedimento administrativo;

Instaure-se o INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº
1.19.000.001380/2009-19 mediante a conversão de procedimento ad-
ministrativo, com o fim apurar as constantes interrupções dos serviços
de telefonia prestados pelas operadoras TIM, OI, CLARO e AMA-
ZÔNIA CELULAR no Estado do Maranhão.

Autue-se a presente portaria e o procedimento administrativo
que a acompanham como inquérito civil.

Determino, ainda, a reiteração do expediente de fl.
151/152.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 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.

ALEXANDRE SILVA SOARES

PORTARIA No- 270, DE 16 DE MAIO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador
da República signatário:

CONSIDERANDO as funções institucionais do Ministério
Público Federal previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição da
República, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da
Lei nº 7347/85;

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Administrativo
nº 1.30.012.000164/2011-74, acerca da possível ilegalidade da co-
brança do encargo denominado "Comissão sobre Operações Ativas
(COA)" por parte do ITAÚ-UNIBANCO S.A.;

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguimento das di-
ligências;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do
Conselho Superior do Ministério Público Federal e na Resolução nº
23 do Conselho Nacional do Ministério Público;

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº
1.30.012.000164/2011-74 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a ser
inaugurado pela presente Portaria.

Desta forma, determino a adoção das seguintes providên-
cias:

1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade
devida com as anotações de praxe;

2) Comunique-se a instauração do ICP à 3ª Câmara de Co-
ordenação e Revisão do Ministério Público Federal, com o envio de
cópia da presente, para fins de publicação;

3) Encaminhe-se a Recomendação PR/RJ/CG Nº 09/2011 ao
Itaú-Unibanco, na forma da inclusa minuta;

4) Acautele-se por 60 dias na DITC, a fim de aguardar a
resposta à Recomendação supracitada.

CLAUDIO GHEVENTER

c)considerando que o Procedimento Preparatório No-

1.30.010.000131/2010-63 foi instaurado com o intuito de apurar ocu-
pação irregular da área não edificável da Faixa Marginal de Proteção
do Rio Paraíba do Sul pelo empreendimento industrial PLASBARRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO LTDA, localizado na
Rua Major José Bento, No- 1397, bairro Vila Nova, município de
Barra Mansa;

d) considerando que a superintendência do INEA apresentou
uma relação de empresas instaladas irregularmente na Faixa Marginal
de Proteção do Rio Paraíba do Sul (área de preservação permanente)
e que a empresa PLASBARRA faz parte deste rol;

e) considerando que no Auto de Constatação No- SUPMEP-
CON/00002467, datado de 28.04.2010, o INEA verificou a existência
de construções em área não edificável, sem autorização válida do
órgão ambiental competente;

f) considerando que a referida empresa foi notificada a re-
querer Autorização Ambiental para as atividades realizadas;

g) considerando que o imóvel pertence ao sr. Alberto Oc-
tavio Ansaloni e a empresa PLASBARRA é a locatária;

h) considerando que o artigo 20, III da Constituição da
República Federativa do Brasil estabelece que são bens da União os
lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio,
ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros
países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham,
bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

i)considerando que a faixa marginal de proteção dos corpos
hídricos é região não edificável e de preservação permanente, haja
vista sua função de equilíbrio dos níveis de água e de preservação da
mata ciliar, nos termos do art. 3º, I da Resolução CONAMA No-

303/2002;
j) considerando que o art. 225 da Constituição Federal pre-

coniza como direito fundamental a toda coletividade o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a sociedade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-
rações;

k) considerando que é função institucional do Ministério
Público proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e
outros interesses difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, III, da
Constituição da República;

l) considerando o disposto na Resolução No- 23, de 17 de
setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

m) considerando a necessidade de mais diligências para a
melhor instrução desse procedimento administrativo;

Converta-se o Procedimento Administrativo No-

1.30.010.000131/2010-63 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o
objetivo de apurar possível omissão do Município de Barra Mansa na
ocupação irregular da faixa marginal de proteção do Rio Paraíba do
Sul de área localizada na na Rua Major José Bento, No- 1397, bairro
Vila Nova, município de Barra Mansa.

Autue-se a presente portaria e a documentação que a acom-
panha como inquérito civil.

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

GINO AUGUSTO DE OLIVEIRA LICCIONE

PORTARIA No- 329, DE 13 DE ABRIL DE 2011

Procedimento Administrativo No-

1.33.000.003845/2003-10. CONVERSÃO
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar No-

75/93, e na Resolução No- 87 do Conselho Superior do Ministério
Público Federal - CSMPF:

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe in-
cumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei No- 7.347/85 c/c art. 1º da
Resolução No- 87/2006, do CSMPF);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Cons-
tituição Federal;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Cons-
tituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar No- 75/93, é função
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil
e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e
social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promo-
vendo a responsabilização respectiva;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legali-
dade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos
no art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse
público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcio-
nalidade, implícitos do texto constitucional;

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu artigo
225, dispõe que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-
rações";

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

PORTARIA No- 21, DE 28 DE MARÇO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da

República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-

feridas 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, "c", e art.

7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 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 23, de 17 de

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

PORTARIA No- 41, DE 4 DE JULHO DE 2011

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO. ICP No- 1 . 3 0 . 0 0 2 . 0 0 0 0 4 7 / 2 0 11 -
20

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atri-
buições constitucionalmente definidas no artigo 129, III da Cons-
tituição da República, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, "b" da Lei
Complementar No- 75 de 20 de maio de 1993, e

CONSIDERANDO o encaminhamento pelo IBAMA do Au-
to de Infração No- 633092, série D, lavrado contra a empresa SHELL
BRASIL LTDA, CNPJ No- 33.453.598/0015-29, por deixar de atender
a condicionante específica No- 2.8 da Licença de Operação No-

336/2003, em razão do descarte no mar de água produzida com
concentração média mensal de óleos e graxas de 23,90 ppm, no mês
de agosto de 2009, através da "Unidade de Produção FPSO Flu-
minense" nos campos de Bijupirá e Salema;

CONSIDERANDO que, em matéria de dano ao meio am-
biente, vigora, em nosso ordenamento jurídico, o princípio da res-
ponsabilidade objetiva (art. 225, § 3º, da CRFB e art. 14, caput e § 1º
da Lei No- 6.938/81);

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério
Público Federal a defesa do Meio Ambiente (LC 75/93, art. 5º, III,
d);

Resolve:
instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade

de apurar a responsabilidade civil por eventual dano ao meio am-
biente decorrente do descarte no mar, pela empresa SHELL BRASIL
LTDA, de efluentes com concentração de óleos e graxas acima do
limite permitido, nos termos da Resolução CONAMA No- 393/2007 -
Auto de Infração No- 633092, série D.

Como medidas iniciais, DETERMINA:
1. Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão,

conforme preconiza a Res. No- 23/2007 do CNMP;
2. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da

Res. 20/96 do CSMPF);
Protocole-se, autue-se, distribua-se.

EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA

PORTARIA No- 178, DE 6 DE JULHO DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas 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;
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CONSIDERANDO que a Lei No- 6.938/81estabelece, no seu
art. 2º, que: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental pro-
pícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvol-
vimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes prin-
cípios: I - ação governamental na manutenção do equilíbrio eco-
lógico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a
ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso
coletivo; (...)";

CONSIDERANDO a existência de Procedimento Adminis-
trativo No- 1.33.000.003845/2003-10 versando sobre construção de
calçada em APP e duna na Praia da Joaquina, Florianópolis/SC, bem
como o decurso do tempo de sua autuação no âmbito do Ofício do
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria da República
em Santa Catarina, determino a

CONVERSÃO deste Procedimento Administrativo em IN-
QUÉRITO CIVIL PÚBLICO

tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a
eles correlatos.

Para tanto, determino:
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil Público,

com a seguinte ementa: Meio Ambiente. Construções em APP e
Dunas. Praia da Joaquina. Florianópolis/SC. ;

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 4ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
solicitando a devida publicação;

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas
providências.

WALMOR ALVES MOREIRA

PORTARIA No- 361, DE 15 DE ABRIL DE 2011

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da
República signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas 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 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;

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a partir da do-
cumentação constante do Procedimento Administrativo n.
01.33.000.002678/2008-96, para promover ampla apuração dos fatos
noticiados.

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

Determino, ainda, que após os registros de praxe, publique-
se e comunique-se esta instauração à 4ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, para os fins previstos nos arts.
4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público.

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA

PORTARIA No- 392, DE 25 DE MAIO DE 2011

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 NA-
CIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos
constantes das presentes peças de informação / do Procedimento Ad-
ministrativo No- 1.33.000.001212/2009-54, RESOLVE instaurar IN-
QUÉRITO CIVIL PÚBLICO - ICP para coligir dados e informações
sobre os fatos noticiados, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas
as providências jurídicas necessárias.

Assim, determino:
a) a execução de autuação, registros e anotações pertinen-

tes;
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COOR-

DENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
com remessa de cópia da Portaria, solicitando-lhes publicação;

c) o cumprimento do inteiro teor do despacho inicial;
d) a posterior conclusão dos autos para novas deliberações.

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA

PORTARIA No- 411, DE 25 DE MAIO DE 2011

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 NA-
CIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos
constantes das presentes peças de informação / do Procedimento Ad-
ministrativo No- 1.33.000.003133/2009-88, resolve instaurar INQUÉ-
RITO CIVIL PÚBLICO - ICP para coligir dados e informações sobre
os fatos noticiados, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as
providências jurídicas necessárias.

Assim, determino:
a) a execução de autuação, registros e anotações pertinen-

tes;

b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COOR-
DENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
com remessa de cópia da Portaria, solicitando-lhes publicação;

c) o cumprimento do inteiro teor do despacho inicial;
d) a posterior conclusão dos autos para novas deliberações.

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA

PORTARIA No- 419, DE 25 DE MAIO DE 2011

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 NA-
CIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, e considerando os elementos
constantes das presentes peças de informação / do Procedimento Ad-
ministrativo No- 1.33.000.002078/2009-17, Resolve instaurar INQUÉ-
RITO CIVIL PÚBLICO - ICP para coligir dados e informações sobre
os fatos noticiados, a fim de que, ao final, sejam adotadas todas as
providências jurídicas necessárias.

Assim, determino:
a) a execução de autuação, registros e anotações pertinen-

tes;
b) a comunicação deste ato à 4ª CÂMARA DE COOR-

DENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
com remessa de cópia da Portaria, solicitando-lhes publicação;

c) o cumprimento do inteiro teor do despacho inicial;
d) a posterior conclusão dos autos para novas deliberações.

EDUARDO BARRAGAN SERÔA DA MOTTA

PORTARIA N° 442, DE 17 DE MAIO DE 2011

Procedimento Administrativo No-

1.33.000.003847/2008-13. CONVERSÃO
EM INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição
Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar No-

75/93, e na Resolução No- 87 do Conselho Superior do Ministério
Público Federal - CSMPF:

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar
inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito
ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe in-
cumbam defender (art. 8º, § 1º, da Lei No- 7.347/85 c/c art. 1º da
Resolução No- 87/2006, do CSMPF);

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Cons-
tituição Federal;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Cons-
tituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar No- 75/93, é função
institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil
e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais
indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e
social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promo-
vendo a responsabilização respectiva;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37 da
CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado,
da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do texto cons -
titucional;

CONSIDERANDO que a atual Constituição, em seu artigo
225, dispõe que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras ge-
rações";

CONSIDERANDO que a Lei No- 6.938/81estabelece, no seu art.
2º, que: "A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a pre-
servação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida hu-
mana, atendidos os seguintes princípios: I - ação governamental na manu-
tenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em
vista o uso coletivo; (...)";

CONSIDERANDO a existência de Procedimento Adminis-
trativo No- 1.33.000.003847/2008-13 versando sobre construção de
barraco e colocação de poste no canto direito da Praia Brava, em
Florianópolis/SC, bem como a antiguidade de sua autuação no âmbito
do Ofício do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural da Procuradoria
da República em Santa Catarina, determino a

CONVERSÃO deste Procedimento Administrativo em IN-
QUÉRITO CIVIL PÚBLICO

tendo por objetivo apurar os fatos acima descritos e outros a
eles correlatos.

Para tanto, determino:
a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil Público,

com a seguinte ementa: Meio Ambiente. Construção de barraco. Co-
locação de poste no canto direito da Praia Brava. Florianópolis/SC;

b) a comunicação e remessa de cópia desta Portaria à 4ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
solicitando a devida publicação;

c) após, o retorno dos autos a este Gabinete para novas
providências.

WALMOR ALVES MOREIRA

PORTARIA No- 481, DE 30 DE JUNHO DE 2011

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e
art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93;

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

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

e) considerando os elementos constantes do Procedimento
Administrativo No- 1.33.000.003762/2003-12;

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a partir do
Procedimento Administrativo supracitado, para promover ampla apu-
ração dos fatos noticiados.

Autue-se a presente portaria e os autos que a acompanham
como inquérito civil, com o seguinte descritor:

4ª CCR. Meio Ambiente. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PER-
MANENTE. Canal de ligação entre Lagoa e Mar. Bem da União. Via
navegável. Acesso. Obstaculização. Privatização. Servidão Heleodoro
João Florindo. Canal da Barra da Lagoa. Florianópolis.

Determino, ainda, a tramitação destes autos em conjunto com
os autos do Inquérito Civil Público No- 1.33.000.000492/2011-06 e do
Inquérito Civil Público No- 1.33.000.003561/2007-49.

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta
instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, §
2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público.

ANALÚCIA HARTMANN

5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

ATA DE DISTRIBUIÇÃO No- 372,
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2011

No período de 11/07/2011 a 15/07/2011 no Edifício-Sede da
Procuradoria-Geral da República, foi realizada distribuição automá-
tica de procedimentos administrativos aos Membros da 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.

Denise Vinci Túlio
1.00.000.002396/2006-78 1.13.000.000947/2006-19
1.27.000.000431/2006-71 1.36.000.001016/2006-25
1.25.008.000299/2008-63 1.36.000.000624/2008-84
1.14.000.002066/2009-30 1.34.004.200127/2009-08
1.21.000.000134/2010-25 1.21.002.000016/2010-05
1.22.013.000302/2010-04 1.26.000.002028/2010-08
1.30.012.000684/2010-04 1.30.017.000004/2010-02
1.30.017.000277/2010-49 1.34.012.000439/2010-40
1.10.000.000040/2011-11 1.14.000.001345/2011-09
1.20.000.000467/2011-72 1.22.009.000166/2011-94
1.24.000.000864/2011-03 1.28.000.000642/2011-33
Eugênio José Guilherme de Aragão.
1.30.012.000464/2006-96 1.13.000.001032/2007-01
1.25.001.000071/2007-52 1.26.000.000698/2007-86
1.26.000.000845/2007-18 1.14.000.002007/2009-61
1.21.005.000190/2009-86 1.24.001.000201/2009-56
1.00.000.015341/2010-12 1.14.000.001066/2010-56
1.22.000.003715/2010-81 1.29.014.000048/2010-75
1.30.012.001012/2010-16 1.13.000.000382/2011-29
1.26.000.000618/2011-79 1.26.000.001479/2011-09
1.27.000.000263/2011-81 1.28.000.000443/2011-25
1.34.004.000670/2011-13 1.34.010.000268/2011-50
1.34.011.000222/2011-21 1.34.012.000546/2011-59
1 . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 7 3 7 / 2 0 11 - 1 2
Maria Hilda Marsiaj Pinto
1.24.000.000154/2005-27 1.13.000.000668/2006-47
1.13.000.001542/2008-51 1.14.003.000067/2008-39
1.21.000.001920/2009-14 1.22.000.000283/2009-13
1.29.004.000670/2009-69 1.14.000.000635/2010-46
1.15.000.003409/2010-80 1.21.000.000126/2010-89
1.22.002.000214/2010-23 1.22.002.000218/2010-10
1.25.009.000306/2010-31 1.27.000.001604/2010-54
1.30.017.000081/2010-54 1.34.012.000790/2010-31
1.14.003.000081/2011-38 1.14.004.000049/2011-42
1.24.001.000093/2011-36 1.26.000.000555/2011-51
1.30.012.000049/2011-08 1.30.012.000441/2011-49
1 . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 8 4 4 / 2 0 11 - 4 1
Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini
1.30.005.000153/2003-73 1.13.000.001604/2008-25
1.26.000.002817/2008-16 1.30.017.000208/2008-11
1.13.000.002247/2009-01 1.21.000.000954/2009-83
1.21.000.000955/2009-28 1.21.000.000956/2009-72
1.26.000.001921/2009-74 1.34.015.000792/2009-66
1.17.000.001677/2010-92 1.22.005.000304/2010-94
1.22.009.000546/2010-48 1.22.012.000176/2010-90
1.25.003.000506/2010-44 1.29.014.000039/2010-84
1.30.009.000097/2010-66 1.15.000.000438/2011-71
1.24.001.000047/2011-37 1.28.000.000009/2011-45
1.33.005.000338/2011-86 1.34.010.000134/2011-39
1 . 3 4 . 0 1 6 . 0 0 0 2 1 6 / 2 0 11 - 2 3
Rodrigo Janot Monteiro de Barros
1.16.000.001783/2005-46 1.28.000.000439/2005-19
1.15.000.002123/2006-09 1.14.001.000027/2008-15
1.25.013.000054/2008-67 1.26.000.003267/2009-33
1.34.014.000014/2009-87 1.16.000.006089/2010-82
1.26.000.001310/2010-60 1.28.100.000322/2010-74
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1.30.005.000151/2010-11 1.32.000.000022/2010-91
1.13.000.000445/2011-47 1.14.000.000730/2011-21
1.16.000.000955/2011-11 1.16.000.001693/2011-01
1.16.000.002030/2011-04 1.16.000.002244/2011-72
1.17.000.000997/2011-14 1.23.003.000051/2011-12
1.29.000.000147/2011-97 1.30.012.000232/2011-03
1 . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 8 5 / 2 0 11 - 1 6
Valquíria Oliveira Quixada Nunes
1.16.000.000275/2002-06 1.22.000.002184/2005-42
1.27.000.000483/2005-66 1.21.001.000095/2008-31
1.14.000.001336/2009-95 1.14.000.001613/2009-60
1.15.000.000823/2009-01 1.21.000.001397/2009-18
1.22.000.000227/2009-89 1.22.009.000277/2009-86
1.22.009.000312/2009-67 1.26.000.000975/2009-12
1.26.000.002072/2009-76 1.29.000.001630/2009-74
1.30.012.000816/2009-56 1.14.000.001328/2010-82
1.14.000.001574/2010-34 1.29.006.000032/2010-61
1.14.000.001320/2011-05 1.26.000.000424/2011-73
1.31.000.000258/2011-45 1.34.008.000203/2011-53
1 . 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 8 6 4 / 2 0 11 - 11
Total de procedimentos distribuídos: 137

ADRIANA CAMPELO ONIAS DE CARVALHO
Assessora Administrativa

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS

3ª REGIÃO

PORTARIA No- 55, DE 11 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000118.2011.03.010/0, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000118.2011.03.010/0 em face
de GRANJA BRASÍLIA AGROINDUSTRIAL AVÍCULA S/A., ins-
crita no CNPJ sob o No- 07.150.233/0001-10, localizada na Rodovia
BR 262, Km 429, s/nº, Zona Rural, Igaratinga / MG - 35695-000.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 56, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000121.2011.03.010/3, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 121.2011.03.010/3 em face de:
COOOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE BOM DESPACHO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o No- 18.810.176/0001-74, localizada na Av. das
Palmeiras, No- 12, Centro, Bom Despacho / MG - 35600-000.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 57, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000068.2011.03.010/9, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000068.2011.03.010/9 em face
de: SUMIDENSO DO BRASIL INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o No- 01.965.363/0001-24, localizada na Ro-
dovia Fernão Dias, s/n, Km 838, Bairro Ypiranga, Pouso Alegre / MG
- 37550-000.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 58, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000104.2011.03.010/8, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de

Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000104.2011.03.010/8 em face
de: TOTAL MAXPARTS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob
o No- 03.585.187/0001-20, localizada na Av. Brasil, 2300, Bairro Ma-
ria Fernanda I, Lagoa da Prata / MG - 35590-000.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 59, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000089.2011.03.010/2, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000089.2011.03.010/2 em face
de: SIDERÚRGICA UNIÃO S/A., inscrita no CNPJ sob o No-

00.668.173/0001-82, localizada na Rodovia BR 494, Km 18, Zona
Rural - Comunidade Quilombo, Divinópolis / MG - 35500-617.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 60, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000077.2011.03.010/0, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000077.2011.03.010/0 em face
de: ERGOM DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o No-

01.111.971/0001-71, localizada na Rodovia MG 431, Km 51,7, Morro
do Engenho, Itaúna / MG - 35680-142.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 61, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000047.2011.03.010/5, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000047.2011.03.010/5 em face
de: FUNDAÇÃO GERALDO CORRÊA /HOSPITAL SÃO JOÃO
DE DEUS, inscrita no CNPJ sob o No- 20.146.064/0001-02, localizada
na Rua do Cobre, 800, Bairro Niterói, Divinópolis / MG - 35500-
227.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 62, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000172.2011.03.010/6, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000172.2011.03.010/6 em face
de: CÉLIO RODRIGUES DAS NEVES (FAZENDA BORGES), lo-
calizado na Fazenda Borges, Bairro Santo Antônio das Posses, Guapé
/ MG - 37177-000.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 64, DE 12 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e considerando que dos autos do Procedimento
Preparatório n.º 000093.2011.03.010/7, instaurado em face de repre-
sentação formulada pelo Ministério Público do Trabalho - PTM de
Divinópolis, constam evidências de lesão à ordem jurídica e a direitos
sociais constitucionalmente garantidos, e em face da necessidade de
serem colhidas provas úteis e necessárias para o esclarecimento dos
objetos, quais sejam: "igualdade de oportunidades e discriminação nas
relações de trabalho - pessoa com deficiência ou reabilitada: cota
legal", resolve, nos termos do disposto nos arts. 129, inciso III, da
Constituição da República, c/c art. 84, II, da Lei Complementar 75/93
e art.8º, § 1º da Lei 7347/85:

Instaurar o Inquérito Civil No- 000093.2011.03.010/7 em face
de: ASSOCIAÇÃO COLÉGIO SANTANA, inscrita no CNPJ sob o
No- 21.260.427/0001-07, localizada na Rua Doutor José Gonçalves, 88
- Centro, Itaúna / MG - 35680-032.

FLORENÇA DUMONT OLIVEIRA

PORTARIA No- 67, DE 14 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e institucionais conferidas pelos artigos 127 e
129, incisos II e III, da Constituição da República de 1988, pelos
artigos 83 e 84, da Lei Complementar n.º 75/1993, pelo art. 8º, § 1º,
da Lei n.º 7.347/1985, e pela Resolução n.º 69/2007 do CSMPT, e

CONSIDERANDO que nos autos da Representação No-

000189.2011.03.010/8, instaurada em face de denúncia encaminhada
pela Promotoria de Justiça da Comarca de Oliveira, foram constatadas
irregularidades trabalhistas referentes aos temas: Condições Sanitárias
e de Conforto nos Locais de Trabalho; EPI e EPC - Equipamentos de
Proteção Individual ou Coletiva; Edificações; Instalações Elétricas;
Máquinas e Equipamentos; Transporte de Trabalhadores; Transporte,
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Trabalho
Análogo ao de Escravo; Condição Degradante; Aliciamento e Tráfico
de Trabalhadores; Trabalho com idade Inferior a 16 anos; CTPS e
Registro de Empregados.

CONSIDERANDO que em função de norma constitucional
prevista no art. 129, III, da CR/1988, foi conferido ao Ministério
Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público do
Trabalho promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do
Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados
os direitos sociais constitucionalmente garantidos (art. 83, III, da LC
n º 75/93); resolve:

INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL N.°
000189.2011.03.010/8, junto à Procuradoria do Trabalho no Muni-
cípio de Divinópolis, em face de FLÁVIO RIBEIRO JUNQUEIRA,
proprietário rural inscrito no CEI sob o No- 11456.00346-83, pro-
prietário da Fazenda Capoeira Grande, localizada na Rodovia BR-
494, Km 104, Zona Rural, Oliveira/MG, CEP 35.540-000, com fulcro
no art. 129, inciso III, da CR/1988; art. 84 e incisos da Lei Com-
plementar n.º 75/1993; art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/1985 e Resolução
n.º 69/2007 do CSMPT, para apuração dos fatos em toda a sua
extensão, visando à adoção das medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis à espécie.

FERNANDA BRITO PEREIRA

PORTARIA No- 68, DE 14 DE JULHO DE 2011

A Procuradora do Trabalho que esta subscreve, no uso de
suas atribuições legais e institucionais conferidas pelos artigos 127 e
129, incisos II e III, da Constituição da República de 1988, pelos
artigos 83 e 84, da Lei Complementar n.º 75/1993, pelo art. 8º, § 1º,
da Lei n.º 7.347/1985, e pela Resolução n.º 69/2007 do CSMPT, e

CONSIDERANDO que nos autos da Representação No-

000189.2011.03.010/8, foram constatadas irregularidades trabalhistas
praticadas pelo empregador Marcelo de Castro Freitas, referentes aos
temas: Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
EPI e EPC - Equipamentos de Proteção Individual ou Coletiva; Edi-
ficações; Instalações Elétricas; Máquinas e Equipamentos; Transporte
de Trabalhadores; Transporte, Movimentação, Armazenagem e Ma-
nuseio de Materiais; Trabalho Análogo ao de Escravo; Condição
Degradante; Aliciamento e Tráfico de Trabalhadores; CTPS e Re-
gistro de Empregados.

CONSIDERANDO que em função de norma constitucional
prevista no art. 129, III, da CR/1988, foi conferido ao Ministério
Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público do
Trabalho promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do
Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados
os direitos sociais constitucionalmente garantidos (art. 83, III, da LC
n º 75/93); resolve:

INSTAURAR o INQUÉRITO CIVIL N.° 000222.2011.03.010/8,
junto à Procuradoria do Trabalho no Município de Divinópolis, em face de
MARCELO DE CASTRO FREITAS, empregador rural inscrito no CEI sob o
No- 33690.01225-84, proprietário da Fazenda Folha Larga, localizada na Rodo-
via BR-494, A 10 km da cidade de Carmo da Mata, Zona Rural, Oliveira/MG,
CEP 35540-000, com fulcro no art. 129, inciso III, da CR/1988; art. 84 e incisos
da Lei Complementar n.º 75/1993; art. 8º, § 1º, da Lei n.º 7.347/1985 e Re-
solução n.º 69/2007 do CSMPT, para apuração dos fatos em toda a sua extensão,
visando à adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis à espécie.

FERNANDA BRITO PEREIRA




