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ANEXO

Av i s o
Conforme Resolução n° xxx, de xx de xxx de 2013, pu-

blicada no DOU, na seção xxx, página xxx, de xx/xx/2013, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres - ANTT informa:

Os interessados, com processos de multa em andamento na
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, constantes da
relação disponibilizada no seu sítio eletrônico (www.antt.gov.br), têm
o prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Aviso,
para apresentar requerimento, dirigido ao Diretor-Geral da ANTT,
manifestando interesse na conciliação de seus débitos, não inscritos
em Dívida Ativa, no âmbito interno da ANTT.

Os débitos em questão devem englobar todos os processos de
multas lavradas por esta ANTT ou por órgãos e entidade conve-
niados, desde que não inscritos em Dívida Ativa.

Na referida conciliação deverá constar:
- Solicitação de parcelamento, em parcelas mensais e su-

cessivas até o máximo de trinta, desde que cada parcela seja de valor
igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da Re-
solução/ANTT n° 3.561, de 12 de agosto de 2010; ou

- Solicitação de prazo para pagamento integral.
Não se tratando das hipóteses supramencionadas, o devedor

poderá apresentar contestação do débito ou de seus respectivos va-
lores, instruída com os documentos necessários à fundamentação do
pleito.

Brasília-DF,xx de xxx de 2013.
Diretoria-Geral

carência de ação por ausência de legitimidade ativa e interesse pro-
cessual e pela impossibilidade jurídica do pedido de controle prévio
de ato administrativo.

3. Manutenção da decisão recorrida. Recurso Interno co-
nhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam

os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por una-
nimidade, em negar provimento ao presente Recurso Interno, nos
termos do voto do Relator.

TITO AMARAL
Conselheiro-Relator

PROCESSO: PCA Nº 0.00.000.000993/2012-61
RELATOR: Conselheiro Tito Amaral
REQUERENTE: José Reinaldo Leão Coelho
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Piauí
EMENTA - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMI-

NISTRATIVO. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICI-
PAÇÃO EM CURSOS E CONGRESSOS. DECISÃO INSERIDA
NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO GES-
TOR DO ÓRGÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Pedido de controle administrativo de ato da procuradora-
geral de justiça do Estado do Piauí-PGJ/PI, consistente em inde-
ferimentos de pedidos de concessão de diárias para participação em
cursos e congressos.

2. A concessão de diárias é ato discricionário do PGJ, mor-
mente no que tange à indicação de quem deve ou não participar do
evento em questão.

3. Procedimento de controle administrativo conhecido. Im-
procedência. Arquivamento.

ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acor-

dam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por
unanimidade, nos termos do voto do Relator, em arquivar o presente
Procedimento de Controle Administrativo.

Brasília, 30 de janeiro de 2013

TITO AMARAL
Conselheiro-Relator

PROCESSO: RIEP nº 0.00.000.002083/2010-51
RELATOR: Conselheiro Tito Amaral
REQUERENTE: Maria Aparecida Gonçalves Pinheiro
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de Minas Ge-

rais
EMENTA - RECURSO INTERNO. DECISÃO DE ARQUI-

VAMENTO. REPRESENTAÇÃO POR INÉRCIA OU POR EXCES-
SO DE PRAZO. CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE PO-
LICIAL. APURAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ABUSO DE AUTO-
RIDADE POR POLICIAIS CIVIS. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO EM FACE DE PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PE-
LO ÓRGÃO MINISTERIAL REQUERIDO. QUESTIONAMENTO
DO MÉRITO DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INVIA-
BILIDADE. ENUNCIADO Nº 06 DESTE CNMP. RECURSO IN-
TERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Representação por inércia ou por excesso de prazo em
face de possível inação do Ministério Público de Minas Gerais, na
apuração de suposto abuso de autoridade imputado a policiais civis
daquele Estado.

2. Decisão de arquivamento fundada na perda superveniente
de objeto, ante a promoção de arquivamento na origem, devidamente
fundamentada e alcançada após regular tramitação e apuração dos
fatos.

3. Pretendida revisão do mérito da promoção de arquiva-
mento esbarra no óbice de que trata o Enunciado nº 06 deste Con-
selho.

4. Manutenção da decisão recorrida. Recurso Interno co-
nhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam

os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por una-
nimidade, em negar provimento ao presente Recurso Interno, nos
termos do voto do Relator.

TITO AMARAL
Conselheiro-Relator

PROCESSO: PCA Nº 0.00.000.001178/2012-10
RELATOR: Conselheiro Tito Amaral
REQUERENTE: Luís Marcelo Martins de Lima
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Rio Grande

do Sul
EMENTA - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMI-

NISTRATIVO. CONCURSO DE REMOÇÃO. CARGO DE AGEN-
TE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL-MP/RS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO
À CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CLAS-
SIFICAÇÃO NO CERTAME. PLEITO DE ANULAÇÃO DOS EFEI-
TOS DE REMOÇÃO DE OFÍCIO SUPOSTAMENTE SUBSTITU-
TIVA DE SANÇÃO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA ATUA-
ÇÃO ADMINISTRATIVA DO MP/RS. IMPROCEDÊNCIA DO
PCA.

1. Procedimento de Controle Administrativo em que im-
pugnada a contagem de tempo de serviço operada pelo MP/RS, para
fins de classificação em concurso de remoção para o cargo de agente
administrativo.

2. A atuação da administração superior do MP/RS de con-
formidade com as normas aplicáveis à espécie - Lei Complementar

estadual nº 10.098/94 e Provimento nº 63/2007-PGJ/RS - revelam a
carência de fundamento jurídico para a forma pretendida pelo re-
querente para a contagem de tempo de serviço.

3. Ausência de elementos, ao menos indiciários, do suposto
caráter sancionatório disciplinar atribuído à remoção de ofício do
requerente.

4. Presunção relativa de legitimidade dos atos administra-
tivos, não afastada pelo requerente, que não se desincumbiu de seu
ônus probatório.

5. Improcedência do PCA.
ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acor-

dam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por
unanimidade, nos termos do voto do Relator, em julgar improcedente
o pedido consubstanciado no Procedimento de Controle Adminis-
trativo nº 1178/2012-10.

TITO AMARAL
Conselheiro-Relator

PROCESSO: PP nº 0.00.000.001033/2012-19
RELATOR: Conselheiro Tito Amaral
REQUERENTE: Valdira Cardoso de Araújo
REQUERIDO: Ministério Público do Estado da Bahia
EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. SUPOSTA IN-

TERFERÊNCIA POR PARTE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO NAS DELIBERAÇÕES DE CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPROCE-
DÊNCIA.

1. O simples encaminhamento, por parte do membro do
Ministério Público presente à sessão plenária, de proposta de re-
vogação de resolução, não é bastante para configurar interferência
arbitrária por parte do representante ministerial.

2. Também não configura ato capaz de impedir o cumpri-
mento das funções da comissão eleitoral a simples tentativa de or-
ganização dos trabalhos da assembleia, por meio do controle do
tempo das falas dos presentes, pelo representante ministerial.

3. Improcedência do pedido.
ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acor-

dam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por
unanimidade, nos termos do voto do Relator, em julgar improcedente
o pedido de providências.

TITO AMARAL
Conselheiro-Relator

PROCESSO: PCA Nº 0.00.000.000998/2012-94
RELATOR: Conselheiro Tito Amaral
REQUERENTE: Jaylton Jackson de Freitas Lopes Junior
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Tocantins
EMENTA - PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMI-

NISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA
CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TO-
CANTINS-MP/TO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA
PREAMBULAR OBJETIVA. INCABÍVEL A ANULAÇÃO DE
QUESTÕES DE CONCURSO, NO QUE TANGE AO MÉRITO DO
GABARITO. INCOMPETÊNCIA DESTE CONSELHO PARA
SUBSTITUIR-SE À BANCA EXAMINADORA. IMPROCEDÊN-
CIA DO PCA.

1. Procedimento de Controle Administrativo em que se im-
pugna o gabarito de questões do concurso público para ingresso na
carreira do MP/TO.

2. Incompetência do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico para avaliar o mérito da correção de provas de concurso pú-
blico, substituindo-se à banca examinadora. Precedentes.

3. Procedimento de controle administrativo julgado impro-
cedente.

ACÓRDÃO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acor-

dam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, por
unanimidade, nos termos do voto do Relator, em julgar improcedente
o pedido consubstanciado no procedimento de controle administra-
tivo.

TITO AMARAL
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃOS DE 30 DE JANEIRO DE 2013

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
Nº 0.00.000.001428/2012-11

RELATOR: Conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães
REQUERENTE: Promotor de Justiça Alexandre Augusto da

Cruz Feliciano
REQUERIDO: Ministério Público do Estado de São Paulo
EMENTA PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINIS-

TRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIZAÇÃO PARA
PROMOÇÃO DE AÇÃO CIVIL DE PERDA DE CARGO EM FA-
CE DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. PRÁTICA DE CRIME IN-
COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DO CARGO. CONDENA-
ÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 38, §
1° INCISO I, DA LEI FEDERAL 8.625/93 E ARTIGO 157, INCISO
I, DA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 734/93. PRÁ-
TICA DE ATO DE IMPROBIDADE. DESNECESSIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂN-
CIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. NÃO OBSERVÂN-
CIA DE IRREGULARIDADES NA INSTAURAÇÃO E PROCES-
SAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. MITIGAÇÃO DOS PRINCÍ-
PIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REGU-

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

DESPACHO DE 21 DE JANEIRO DE 2013

Processo CNMP nº 0.00.000.001509/2012-11
Requerente: José Andrade Mendonça

D E S PA C H O

[…. ] Desta forma, tendo em vista a manifesta incompetência
deste Conselho Nacional, arquive-se o pedido nos termos do art. 39,
§ 6º, do Regimento Interno.

Diante do caso relatado, encaminhe-se cópia dos autos ao
Ministério Público do Estado da Bahia, para conhecimento e adoção
de providências que entender cabíveis.

Publique-se. Comunique-se à parte requerente.

CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA
E ALMEIDA NOBRE

Procuradora Regional do Trabalho
Secretária-Geral Adjunta

DESPACHO DE 28 DE JANEIRO DE 2013

Processo CNMP nº 0.00.000.000038/2013-13
Requerente: Cleio Antonio Diniz Filho

D E S PA C H O

[.….] Dessa forma, considerando que não foram preenchidos os
requisitos legais para a formulação de consulta perante este CNMP,
determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 39, § 6º, do
Regimento Interno e do Enunciado n° 005/2008.

Publique-se. Comunique-se à parte requerente por correio
eletrônico.

CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA
E ALMEIDA NOBRE

Procuradora Regional do Trabalho
Secretária-Geral Adjunta

PLENÁRIO

ACÓRDÃOS DE 30 DE JANEIRO DE 2013

PROCESSO: PCA Nº 0.00.000.000457/2012-66
RELATOR: Conselheiro Tito Amaral
REQUERENTE: Tuska do Val Fernandes
REQUERIDO: Ministério Público Federal
EMENTA - RECURSO INTERNO. DECISÃO LIMINAR

TERMINATIVA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINIS-
TRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE PROCURADOR DA
REPÚBLICA. PRETENDIDA REFORMA DA RESOLUÇÃO
CNMP Nº 14/2006. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO MODO DE
ELABORAÇÃO DO EDITAL E DE QUESTÕES DA PROVA OB-
JETIVA, E DO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRA-
TIVOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. SUFICIÊNCIA DO DISCIPLINAMENTO PROMO-
VIDO PELA REFERIDA RESOLUÇÃO. RECURSO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Procedimento de controle administrativo que visa alterar a
Resolução CNMP nº 14/2006, para que sejam revistos os métodos de
elaboração dos editais dos concursos de ingresso na carreira do Mi-
nistério Público e das questões, bem como seja disciplinado o jul-
gamento dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos.

2. Decisão liminar terminativa, que entendeu não configu-
rados os requisitos legais da medida antecipatória e concluiu pela

Conselho Nacional do Ministério Público
.
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LAMENTAÇÃO POR ATO NORMATIVO DESTE ÓRGÃO NA-
CIONAL. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RESERVADA A DIS-
CIPLINA DE ATO LEGISLATIVO. ARTIGO 128, § 5°, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERNO PREJUDICADO.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Ao expedir o Enunciado n° 06/2008, este Conselho Na-
cional estava resguardando os atos praticados no bojo da atividade
précipua do Ministério Público voltada a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo-
níveis. A atribuição do Procurador-Geral de Justiça em propor a ação
civil para perda do cargo de membro do Ministério Público e a
decisão de autorização proferida pelo Órgão Colegiado competente
têm natureza de atividades meramente administrativas e se sumeterão
ao controle deste Conselho Nacional, nos termos do artigo 130-A, §
2°, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Preliminar Rejeitada.

2. A prática de ilícito penal incompatível com o cargo de
Promotor de Justiça é a própria causa de pedir da ação civil de perda
de cargo, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em
julgado da decisão condenatória para a sua propositura. O escopo das
normas em comento é unicamente o de evitar decisões contraditórias
e não de impedir a deflagração da ação civil.

3. A propositura de ação penal para perda do cargo de
Promotor de Justiça em razão de crime incompatível com o exercício
do cargo independe do transito em julgado da ação penal deflagrada
em razão dos mesmos fatos. É predominante na doutrina e na ju-
risprudência que a decisão na esfera penal não vincula as esferas
administrativa e civil, a menos que naquela instância tenha sido
taxativamente declarado que o réu não foi o autor ou que o fato não
existiu.

4. O inquérito civil é um procedimento inquisitório e pre-
paratório, consistente em um conjunto de diligências realizadas para
apuração da infração e de sua autoria a fim de fornecer elementos de
informação, para que seu titular entre em juízo. Dessa forma, tais
princípios são mitigados nesta fase, posto que serão exercidos com
plenitude no bojo da ação civil respectiva.

5. A matéria ligada a instauração e processamento da ação
civil para perda de cargo do Membro do Mistério Público tem sua
disciplina reservada à Lei Orgânica do Ministério Público (Estadual e
Federal), por se referir ao estatuto dos membros do Ministério Pú-
blico, tangenciado diretamente a vitaliciedade, nos termos do artigo
128, § 5°, da Norma Constitucional. Desnecessidade de Ato Re-
gulamentar expedido por este Conselho Nacional.

6. Pedido Julgado Improcedente. Recurso Interno Prejudi-
cado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Con-

selheiros do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público,
por unanimidade, conhecer e julgar improcedente o presente pro-
cedimento de controle administrativo, nos termos do voto do Re-
l a t o r.

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
Relator

RECURSO INTERNO NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
Nº 0.00.000.000718/2012-48

RELATOR: Conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães
RECORRENTE: Sigiloso
EMENTA RECURSO INTERNO. PEDIDO DE PROVI-

DÊNCIAS. PRELIMINAR REJEITADA. ARQUIVAMENTO SU-
MÁRIO. REQUERIMENTO PARA DETERMINAR A COMPA-
NHIA DE TELEFONIA QUE PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE
POSSÍVEIS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM TELEFO-
NES PARTICULARES. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO NA-
CIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 130-A, §2º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O Conselho Nacional do Ministério Público tem como
função precípua o controle da atuação administrativa e financeira do
Ministério Público, assim como zelar pelo cumprimento dos deveres
funcionais de seus membros, consoante disposto no artigo 130-A, §
2º, da Constituição Federal de 1988.

2. Não se encontra no rol de atribuições do Conselho Na-
cional do Ministério Pública expedir qualquer determinação à em-
presa de telefonia, pessoa jurídica de direito privado, integrante do
setor privado, para que preste informações que somente interessam à
esfera individual e íntima de determinado membro do Ministério
Público.

3. Recurso Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Con-

selheiros do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente Recurso
Interno, nos termos do voto do relator.

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
Relator

RECURSO INTERNO Nº 0.00.000.000441/2012-53
RELATOR: Conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães
REQUERENTE: Marco Aurélio Flores Carone
ADVOGADO: André Jorge Costa Ferreira - OAB/MG nº

133.310
REQUERIDO: Membro do Ministério Público do Estado de

Minas Gerais
EMENTA RECURSO INTERNO. RECLAMAÇÃO DISCI-

PLINAR. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL FORMULADA POR
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. CRIME CONTRA HONRA. POSSIBILIDADE DE AJUI-
ZAMENTO DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A

REPRESENTAÇÃO. ARTIGO 145, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓ-
DIGO PENAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETI-
ÇÃO. INOBSERVÂCIA DE FALTA FUNCIONAL. RECURSO CO-
NHECIDO E DESPROVIDO.

1. A norma penal previu, em seu artigo 145, parágrafo único,
que os crimes contra honra praticados contra funcionários públicos,
em razão de sua função, poderão dar ensejo a propositura de ação
penal pública condicionada à representação do agente público ofen-
dido. Dessa forma, o Ministério Público seria o autor da ação penal,
de natureza pública, porém somente poderia atuar se houvesse a
efetiva representação do servidor público ofendido em sua honra.

2. Como agente público, pode o membro do Órgão Mi-
nisterial Público, quando ofendido em sua honra, oferecer notícia à
Instituição em que exerce suas atividades, assim como fez o re-
corrido, exercendo legitimamente seu direito de petição. Logo, não há
que se falar em infração disciplinar.

3. Recurso Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Con-

selheiros do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente Recurso
Interno, nos termos do voto do relator.

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
Relator

PEDIDO DE AVOCAÇÃO Nº 0.00.000.000686/2012-81
RELATOR: Conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães
REQUERENTE: Corregedoria Nacional do Ministério Pú-

blico
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Piauí
EMENTA PEDIDO DE AVOCAÇÃO. PROCESSO ADMI-

NISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO EM FACE DE MEM-
BRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. ME-
DIDA EXCEPCIONAL. ATUAÇÃO DA COMISSÃO PROCES-
SANTE. INOBSERVÂNCIA DE JUSTIFICATIVA. PEDIDO IM-
PROCEDENTE.

1. A Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de
2004, instituiu, no seu artigo 130-A, o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público que tem, como papel fundamental, o controle da
atuação administrativa e financeira do Ministério Público, assim co-
mo zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais de seus membros.
Também, encontra-se, no âmbito de competência do Conselho Na-
cional do Ministério Público a possibilidade de avocar processos
disciplinares em curso no Ministério Público, de acordo com que
assevera a Constituição Federal em seu artigo 130-A, § 2°, inciso
III.

2. O instituto da avocação é tratado como exceção pelo
Ordenamento Jurídico pátrio. Sobre o tema, este Órgão Nacional de
Controle já manifestou entendimento no sentido de que o proce-
dimento de avocação é medida excepcional, a ser adotada em cir-
cunstâncias nas quais se observe grave comprometimento do interesse
público, com violação clara aos princípios previstos na Lei e na
Constituição Federal. (Precedentes)

3. O Órgão Disciplinar do Ministério Público do Estado do
Piauí se esforçou em concluir o Procedimento Disciplinar instaurado
em face de membro daquela Instituição. Fato esse que, por si só,
descaracteriza qualquer fundamento apto a ensejar a avocação do
referido procedimento disciplinar.

4. Improcedência do Pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Con-

selheiros do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público,
por unanimidade, conhecer e julgar improcedente o presente pedido
de avocação, nos termos do voto do Relator.

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
Relator

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
Nº 0.00.000.000316/2012-43

RELATOR: Conselheiro José Lázaro Alfredo Guimarães
REQUERENTE: José Francisco de Oliveira Teixeira
REQUERIDO: Ministério Público do Estado do Amapá
INTERESSADOS: Procuradora de Justiça Estela Maria Pi-

nheiro do Nascimento Sá Luiza Maria do Couto Dias de Carvalho
Glória de Fátima do Nascimento Cavalcante

EMENTA PROCEDIMENTO De controle administrativo.
Prática de nepotismo cruzado entre membros do Ministério Público e
do Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Exoneração das ser-
vidoras. PEDIDO PREJUDICADO.

1. Não há como negar a evidência de que efetivamente
servidoras foram beneficiadas com cargos em comissão na Admi-
nistração do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do
Amapá por serem filha de Conselheiro da Corte de Contas e irmã de
Procuradora de Justiça. Todavia, o controle do ato de nomeação de
servidora para o exercício em cargo comissionado de Secretária Exe-
cutiva no Gabinte da Procuradora de Justiça perdeu seu objeto, posto
que fora exonerada em 28 de novembro de 2011.

2. Nomeação de servidora para exercer o cargo de Secretária
Executiva no Gabinete da Procuradora de Justiça se perfez em um ato
típico de nepostimo cruzado. Tanto o é que o Corregedor-Geral do
Parquet amapaense determinou a instauração de Processo Adminis-
trativo Ordinário para apuração da conduta. Entretanto, o Colégio de
Procuradores de Justiça, por unanimidade, entendeu que o proce-
dimento a ser adotado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Estado do Amapá em face de Procuradora de Justiça deveria ser o
Procedimento Administrativo Sumário, cuja penalidade administrativa
a ser aplicada seria a de advertência, descaracterizando o ato pra-
ticado como ato de improbidade adminsitrativa.

3. Pedido prejudicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Con-

selheiros do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público,
por unanimidade, conhecer e julgar prejudicado o presente proce-
dimento de controle administrativo, nos termos do voto do Relator.

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
Relator

DECISÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2013

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO
Nº 0.00.000.000157/2012-87

RELATOR: José Lázaro Alfredo Guimarães
PETICIONÁRIO: João Ferreira de Araújo
DECISÃO
(…) Ante o exposto, devolvam-se os autos ao arquivo.
Publique-se.

JOSÉ LÁZARO ALFREDO GUIMARÃES
Relator

DECISÃO DE 14 DE JANEIRO DE 2013

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0.00.000.001004/2011-76 e
0 . 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 7 7 8 / 2 0 11 - 0 5
RECLAMANTE: CLAUBER COSTA ABREU
RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES-
TADO DE GOIÁS
Decisão: (…)
Desse modo, e ainda que por fundamento diverso, não se vislumbra
insuficiência na atuação do órgão correicional originalmente com-
petente, razão pela qual propõe-se ao corregedor nacional do Mi-
nistério Público o arquivamento da presente reclamação disciplinar e
da que se encontra a ela apensada, com fundamento no artigo 74, §6º
do RICNMP.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2012.
ELTON GHERSEL

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional

Acolho a manifestação de fls. 1080/1091, nos termos pro-
postos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir para de-
terminar o arquivamento do presente feito, com fulcro no artigo 130-
A, § 2º, da CF e artigo 74, § 6º, do RICNMP.

Dê-se ciência ao Plenário, à Corregedoria-Geral de origem,
ao reclamante e ao reclamado, nos termos regimentais.

Publique-se e,
Registre-se.

Brasília-DF, 14 de janeiro de 2013.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Corregedora Nacional do Ministério Público
Em substituição

DECISÃO DE 15 DE JANEIRO DE 2013

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0.00.000.001100/2012-
03

RECLAMANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRA-
SIL - SEÇÃO DE SÃO PAULO

RECLAMADO: MEMBRO DO DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Decisão: (…)
Ante o exposto, julgo suficiente a atuação correicional ori-

ginal, sugerindo o arquivamento da presente Reclamação, nos termos
do art. 74, § 6º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do
Ministério Público.

Brasília - DF, 5 de dezembro de 2012
ANA MARIA VILLA REAL FERREIRA

RAMOS
Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional

Acolho a manifestação de fls. 185/186, nos termos propos-
tos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir para determinar
o arquivamento do presente feito, com fulcro no artigo 130-A, § 3º,
da Constituição Federal c/c o artigo 74, §6º, do RICNMP.

Dê-se ciência ao Plenário, à Corregedoria-Geral de origem, à
reclamante e ao reclamado, nos termos regimentais.

Publique-se,
Registre-se e
Intime-se.

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2013
JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO

Corregedor Nacional do Ministério Público

DECISÃO DE 29 DE JANEIRO DE 2013

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0.00.000.000126/2012-
26

RECLAMANTE: JOSÉ ROBERTO LIRA DOS SANTOS
RECLAMADO: SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL
Decisão: (…)
Ante o exposto, não se vislumbra omissão, inércia ou in-

suficiência na apuração disciplinar desenvolvida pelo órgão origi-
nalmente competente, razão pela qual propõe-se ao Excelentíssimo
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Corregedor Nacional do Ministério Público o arquivamento da pre-
sente Reclamação Disciplinar, com fundamento no art. 74, §6º do
RICNMP, cientificando-se o Plenário do Conselho, o reclamante, a
reclamada e a Secretaria-Geral do Ministério Público Federal.

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2013
JOSEANA FRANÇA PINTO

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional
Acolho a manifestação de fls. 175/180, nos termos propos-

tos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, para determinar
o arquivamento do presente feito, com fulcro no artigo 130-A, § 2º,
da CF e 74, §6º, do RICNMP.

Dê-se ciência ao Plenário, à Corregedoria-Geral de origem,
aos reclamantes e à reclamada, nos termos regimentais.

Publique-se,
Registre-se, e
Cumpra-se.

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2013
JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO

Corregedor Nacional do Ministério Público

DECISÃO DE 10 DE JANEIRO DE 2013

REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR Nº
0.00.000.001291/2012-03

RECLAMANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MI-
NISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS

RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS

Decisão: (…)
Pelo exposto, tendo em vista a inobservância das hipóteses

taxativas do art. 91 do RICNMP, indefiro de plano o pedido de
revisão em epígrafe, nos termos do parágrafo único do art. 92 do
R I C N M P.

Comunique-se esta decisão, com cópia, aos interessados.
Publique-se, registre-se e intime-se.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2013
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Corregedora Nacional do Ministério Público
Em exercício

DECISÃO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0.00.000.001294/2012-
39

RECLAMANTE: FÂNIA HELENA DE OLIVEIRA AMO-
RIM

RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: (…)
De todo o exposto, determino, com fundamento no art. 74, §

2º, do RICNMP, o arquivamento desta Reclamação Disciplinar, por
manifestamente improcedente.

Comunique-se esta decisão, com cópia, ao Requerente e aos
requeridos. Cientifique-se o Plenário.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Brasília - DF, 27 de dezembro de 2012
JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO

Corregedor Nacional do Ministério Público

DECISÃO DE 21 DE JANEIRO DE 2013

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR Nº 0.00.000.001551/2012-
32

RECLAMANTE: ANA LÚCIA ALMEIDA
RECLAMADO: MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DO TRABALHO
Decisão: (…)
Forte em tais fundamentos, considerando que o fato im-

putado não constitui infração disciplinar, opino pelo arquivamento da
Reclamação Disciplinar, na forma do artigo 74, § 2º, do Regimento
Interno do Conselho Nacional do Ministério Público.

Caso acatado o presente parecer, deverão ser notificados o
Plenário e a reclamante.

Brasília, 21 de janeiro de 2013
LUÍS PAULO VILLAFAÑE GOMES SANTOS

Membro Auxiliar da Corregedoria Nacional
Acolho a manifestação de fls. 463/463-verso nos termos pro-

postos, cujos fundamentos adoto como razões de decidir para de-
terminar o arquivamento do presente feito, com fulcro no art. 130-A,
§ 2º, da CF e art. 74, § 2º, do RICNMP.

Dê-se ciência ao Plenário e à interessada, nos termos re-
gimentais.

Publique-se e
Registre-se.

Brasília, 21 de janeiro de 2013
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES
Corregedor Nacional do Ministério Público

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
5a- CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

ATA DA 658a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2012

Aos 24 dias do mês de setembro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, membro titular, e o
Dr. Antônio Carlos Pessoa Lins, membro titular. A Presidente iniciou
a sessão às 11:30 horas e trouxe a julgamento os expedientes em
geral.

Outras Deliberações: 1)PRM-ILH-BA-00003942/2012 - Ofí-
cio nº 1190/2012-FGA - encaminha expediente para análise de pro-
moção de arquivamento. Ref: Protocolo PRM-ILH-BA-
00002571/2012. Procuradora Oficiante: Flávia Galvão Arruti. - De-
liberou a Câmara pela homologação do arquivamento. 2)PRM-JZN-
CE-00002036/2012 - Ofício nº 0431/2012/PRM/JN/CE - encaminha
expediente para análise de declínio parcial de atribuição em favor do
Ministério Público Estadual. Ref: Peça de Informação nº
1.15.002.000063/2012-18. Procurador Oficiante: Rafael Ribeiro
Rayol. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Ceará.
3)PRM-FLR-PI-00000266/2012 - Ofício nº 077/2012-
PRM/FLR/SJUR - encaminha expediente para análise de declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: Peças de
Informação nº 1.27.002.000012/2012-67. Procurador oficiante: An-
tonio Marcos Martins Manvailer - Deliberou a Câmara pela homo-
logação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público do
Estado do Piauí. 4)PR-MA-00015459/2012 - OFÍCIO Nº 322/2012-
JMNJ/PR/MA - encaminha expediente para análise de declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: E-mail (PR-
MA-00014704/2012). Procurador Oficiante: José Milton Nogueira Jú-
nior. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio de atri-
buição em favor do Ministério Público do Estado do Maranhão.
5)PR-RJ-00052753/2012 - Ofício MPF/PR/RJ/GAB/MSB Nº
270/2012 - encaminha expediente para análise de promoção de ar-
quivamento. Ref: Peças de Informação nº 1.30.001.004582/2012-41.
Procuradora Oficiante: Marylucy Santiago Barra. - Deliberou a Câ-
mara pela homologação do arquivamento. 6)PRM-SOB-CE-
00002897/2012 - OFÍCIO Nº 1045/2012 - GAB/PRM/SOBRAL -
encaminha expediente comunicando a decisão de não recorrer da
sentença prolatada em ação de improbidade administrativa. Ref: Pro-
cesso nº 0000004-07.2011.4.05.8106 - 24ª Vara Federal do Ceará.
Procurador Oficiante: Fernando Braga Damasceno, em cumprimento
ao Enunciado nº 21/5ª CCR. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados 7)PRM-ILH-BA-
00004389/2012 - Ofício nº 1345/2012-OAAM - encaminha expe-
diente para análise de declínio de atribuição em favor do Ministério
Público Estadual. Ref: Protocolo PRM-ILH-BA-00003272/2012. Pro-
curador Oficiante: Ovídio Augusto Amoedo Machado. - Deliberou a
Câmara pela homologação do declínio de atribuição em favor do
Ministério Público do Estado do Bahia. 8)PR-BA-00025428/2012 -
OF. Nº 409/12-NTC/BA-FAM - encaminha expediente comunicando
a impossibilidade de remessa do Inquérito Civil Público nº
1.14.000.001203/2007-57 que fora solicitado por esta Câmara para
análise da promoção de arquivamento. Justifica que por solicitação do
MM. Juiz Federal da 1ª Vara/BA os referidos autos foram juntados à
ACP nº 2009.33.00.014662-2. Ref: Inquérito Civil nº
1.14.000.001203/2007-57. Procuradora Oficiante: Juliana de Azevedo
Moraes. - Deliberou a Câmara pelo recebimento da promoção de
arquivamento como comunicação, em cumprimento ao Enunciado nº
13/5ªCCR (Proposta ação civil pública ou ação de improbidade ad-
ministrativa, é desnecessária a remessa à 5ª Câmara de Coordenação
e Revisão do correlato Procedimento Administrativo com vistas à
homologação do seu arquivamento, exceto quando restar matéria ou
imputação não incluída na pretensão deduzida no processo judicial.).
9)PR-BA-00033099/2012 - OF. Nº 517/2012/PR-BA/GAB/MF - en-
caminha expediente informando as razões de não recorrer da sentença
que rejeitou o recebimento da Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa. Ref: Ação Civil Pública nº 866-72.2012.4.01.3314.
Procuradora Oficiante: Melina Castro Montoya Flores. - Deliberou a
Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o cumpri-
mento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador oficiante
justifique as razões da não interposição do recurso, encaminhando
expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos interessados.
10)PRM-FLR-PI-00000298/2012 - Ofício nº 087/2012-
PRM/FLR/SJUR - encaminha expediente para análise de declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: Peças de
Informação nº 1.27.002.000011/2012-12. Procurador Oficiante: An-
tonio Marcos Martins Manvailer. - Deliberou a Câmara pela ho-
mologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público
do Estado do Piauí. 11)PR-TO-00009535/2012 - Nota Interna
001/2012/PR-TO/2ºOPPS - encaminha nota interna com as razões de
não recorrer da sentença que julgou improcedente o pedido contido
na ação civil pública. Ref: Processo nº 15856-88.2010.4.01.4300.
Procurador Oficiante: Fábio Conrado Loula. -

Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados. 12)PR-RJ-00053011/2012 - Ofício
PR/RJ/VPN/nº 11114/2012 - encaminha expediente para análise de
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref:
Peças de Informação nº 1.30.001.004186/2012-13. Procurador Ofi-
ciante: Vinícius Panetto do Nascimento. - Deliberou a Câmara pela
homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Pú-
blico do Estado do Rio de Janeiro. 13)PR-RJ-00053267/2012 - OFÍ-
CIO 11166/2012-PR/RJ/GAB/MCPA - encaminha expediente para
análise de promoção de arquivamento. Ref: Peça de Informação
MPF/PRRJ nº 1.30.001.004325/2012-17. Procuradora Oficiante: Mar-
ta Cristina Pires Anciães. - Deliberou a Câmara pela homologação do
arquivamento. 14)PRM-UMU-PR-00003810/2012 - OFÍCIO nº
892/2012-MPF-UM - encaminha expediente questionando se a de-
liberação que resultou na edição do Enunciado nº 15 desta 5ª CCR foi
comunicada à Procuradoria-Geral da República para eventual pro-
posta de Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal, com o escopo de apurar possível inconstitucio-
nalidade na concessão das outorgas para execução de serviços de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
sem a realização de procedimento licitatório. - A Câmara informa que
não foi encaminhada a referida deliberação.

Deu-se por encerrada a sessão às 12 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

ATA DA 661a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 1o- DE OUTUBRO DE 2012

No 1º dia do mês de outubro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e o Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares. A Presidente iniciou a sessão às
11:30 horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral.

Outras Deliberações: 1) - OF. N.º 252/12 - NTC/BA-JAM -
encaminha expediente para análise de indeferimento de instauração

de inquérito civil. Ref: PI 1.14.000.000908/2012-14. Procurador Ofi-
ciante: Juliana de Azevedo Moraes. - Deliberou a Câmara pela ho-
mologação. 2)PR-RJ-00013693/2012 - Ofício
MPF/PR/RJ/GAB/ATC/N.º 2774/2012-Encaminha expediente para
análise da promoção de arquivamento.

Ref: ICP n.º 1.30.001.000778/2012-66. Procurador Oficiante:
André Tavares Coutinho. - Deliberou a Câmara pelo retorno dos autos
para instauração de procedimento e, ainda que o procurador oficiante
realize diligências complementares que julgar necessárias. 3)PR-RJ-
00013696/2012 - Ofício MPF/PR/RJ/GAB/ATC/n.º 2775/2012 - en-
caminha expediente para análise da promoção de arquivamento.

Ref: 1.30.012.000807/2012-90. Procurador Oficiante: André
Tavares Coutinho. - Deliberou a Câmara pelo retorno dos autos para
instauração de procedimento e para que o procurador oficiante realize
diligências complementares que julgar necessárias. 4)PR-SC-
00010575/2012 - Ofício n.º 2435/2012-GABPR3 - encaminha ex-
pediente para análise da promoção de arquivamento, que trata sobre
supostas irregularidades a projeto de lei do Conselho Nacional de
Justiça para a criação de cargos em Tribunais Regionais do Trabalho.
Ref: PI n.º 1.33.000.000892/2012-94. Procurador Oficiante: Walmor
Alves Moreira. - Deliberou a Câmara pelo retorno dos autos à PR de
origem para diligências. A questão tratada na promoção de arqui-
vamento não se refere ao objeto efetivamente apurado. 5)PR-RJ-
00021241/2012 - Ofício 4419/2012-PR/RJ/GAB/MCPA - encaminha
expediente para análise da promoção de arquivamento. Ref:
1.30.001.001006/2012-41. Procurador Oficiante:Marta Cristina Pires
Anciães. - Deliberou a Câmara pela remessa do expediente à 1ª CCR
para análise da matéria no âmbito de sua atribuição. 6) - PA n.º
1.27.000.002382/2011-78 - possíveis irregularidades na prestação de
contas dos recursos federais repassados ao Município de Oieras/PI
pelo FNDE por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar
- PNAE, Convênio n.º 430/1995/FAE, exercício 1998.

Na 636ª Reunião realizada 26 de março de 2012, a Câmara
deliberou pelo retorno dos autos à PR de origem para aplicação do
Enunciado n.º 14/5ª CCR.

Posteriormente, foi juntada documentação aos autos (fls.
72/91) encaminhada pelo FNDE informando que "o gestor respon-
sável pela execução dos recursos no referido exercício, o Senhor José
Noqueira Tapety Neto, ex-Prefeito da citada Municipalidade, foi no-
tificado a regularizar a situação, bem como o Senhor Antonio Portela
Barbosa Sobrinho, atual Prefeito, foi comunicado da diligência citada
e orientado a adotar medidas pertinentes,(...)" (fl. 72) - Deliberou a
Câmara pela reconsideração de sua decisão anterior para homologar o
arquivamento, considerando a documentação acostada aos autos. 7) -
PA N.º 1.26.000.001638/2011-67 - supostas irregularidades na apli-

cação de recursos públicos federais transferidos à OSCIP Instituto de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico Xingó - Instituto Xingó,
pelos Ministério da Integração Nacional, de Minas e Energia e da
Ciência e Tecnologia, no período de 2005 a 2009.

Ministério Público da União
.
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Na 633ª Reunião, realizada em 05 de março de 2012, a
Câmara à unanimidade deliberou pela homologação da promoção de
arquivamento em relação aos Convênios celebrados com o Ministério
da Integração Nacional de Ministério da Ciência e Tecnologia. Con-
tudo, em relação ao Convênio n.º 515021 não homologou o declínio
parcial de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Posteriormente, a Procuradora da República Mona Lisa
Duarte Abdo Aziz Ismail, interpôs recurso contra a decisão da Câ-
mara solicitando a reconsideração da decisão, alegando em síntese
que se constatou a identidade do objeto do presente com o objeto do
PA n.º 1.26.000.002062/2010-74, que foi remetido ao Ministério Pú-
blico do Estado de Pernambuco em 22/10/2010 em função de decisão
da 5ª CCR que homologou o despacho de Declinação de Com-
petência proferido nos autos n.º 2062/2010-74 pelo Procurador da
República Edson Virgínio Cavalcanti Junior, em 11/10/2010, na sua
567ª Reunião.

Na 638ª Reunião, realizada em 16 de abril de 2012, a Câ-
mara deliberou pela manutenção da decisão e encaminhamento do
recurso ao Egrégio Conselho Institucional, ressaltando ainda que os
membros da Câmara alteraram seu entendimento a respeito da matéria
tratada nos autos, haja vista que se tratam de verbas federais pro-
venientes do Ministério das Minas e Energia - MME.

Decisão do Conselho Institucional: O Conselho, à unani-
midade, nos termos do voto da Relator, negou provimento ao recurso,
reconheceu a atribuição do Ministério Público Federal para conduzir
as investigações e manteve a decisão da 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão (CI, 3ª Reunião Ordinária, de 1º.08.2012 Conselheiro Re-
lator: José Bonifácio B. de Andrada).

- Deliberou a Câmara pela ciência e pela remessa dos autos
à PR origem para providências. 8) - PA 1.29.000.000276/2000-22 -
PA instaurado para acompanhamento da execução do Contrato de
Concessão do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Carga da
Malha Sul por parte da América Latina Logística - ALL, porquanto
na Ação Civil Pública n.º 96.0023734-4, promovida pelo Ministério
Público Federal em razão de irregularidades existentes no Edital para
Concessão, observou-se não haver o pleno cumprimento das metas
contratualmente estabelecidas. - A Câmara deliberou pela remessa
dos autos à 3ª CCR por já existir grupo de trabalho no âmbito daquela
Câmara. 9) - PA-PR/CE - 1.15.000.001779/2010-82 - suposta fraude
em licitação promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado do
Ceará - Licitação Internacional Limitada n.º 001/2010/CCC/SE-
FAZ/CE para aquisição, instalação, suporte técnico e operação de
equipamentos de raio-x, tipo scanners relocáveis e móveis, de ins-
peção de contêineres, com treinamento de pessoal.

Na 637ª Reunião, realizada em 09 de abril de 2012, a Câ-
mara à unanimidade deliberou pela homologação da promoção de
arquivamento.

Posteriormente, o requerente ajuizou recurso endereçado ao
Conselho Institucional do MPF. - Deliberou a Câmara pela manu-
tenção da homologação do arquivamento e remessa dos autos ao Eg.
Conselho Institucional do MPF. 10) - PA-PR/PI -
1.27.000.000426/2007-49 - procedimento administrativo instaurado a
partir de Relatório de Fiscalização n.º 907/2006 da CGU, no qual se
apontou a ocorrência de várias irregularidades na execução do Pro-
grama de Saneamento Ambiental Urbano, realizado no Município de
Sussuapara/PI.

Pedido de Reconsideração/Recurso do Procurador da Re-
pública Frederick Lustosa de Melo, em face da decisão da 5ª CCR na
614ª Reunião, realizada em 12 de setembro de 2011,que deliberou
pelo retorno dos autos à PR de origem para providências indicadas no
voto.

- Deliberou a Câmara pela não reconsideração de sua decisão
anterior, mantendo-se o retorno dos autos à origem. Salienta-se que
foi considerado o Princípio da Independência Funcional conforme
consta do voto: "Distribuição aleatória, caso o procurador oficiante
não deseje prosseguir na direção do procedimento." 11) - Ofício n.º
217/2012 - GAB/PRM - encaminha arquivo contendo todos os dados
fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, referentes aos repasses efetuados aos municípios do Estado do
Paraná, no segundo semestre de 2011, para adoção das providências
na solicita orientações de como proceder no andamento do feito. Ref:
PI 1.25.006.000039/2012-94. Procurador Oficiante: Carlos Alberto
Sztoltz. - A Câmara verificou que se trata de hipótese de aplicação do
Enunciado n.º 22/5ª CCR: "Enunciado nº 22/5ª CCR: Comunicação
de Repasses do FNDE - Em se tratando de mera comunicação de
repasses de verbas do FNDE às Prefeituras municipais, em cum-
primento à Resolução nº 53/2009, item 8.3, V, daquela autarquia, é
desnecessária a remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do
correlato Procedimento Administrativo com vistas à homologação do
seu arquivamento, sendo suficiente a comunicação." 12)003771/2012
- Ofício n.º 210/2012/PRM/JQ/GAB - encaminha expediente para
análise de promoção de arquivamento. Ref: PRM-JQE nº 00708/2012.
Procurador Oficiante: Ovídio Augusto Amoedo Machado. - Deliberou
a Câmara pela não homologação do arquivamento, tendo em vista que
houve complementação da União nos recursos do FUNDEF repas-
sados ao Município de Andaraí/BA no ano de 2004, conforme con-
sulta realizada no site do Tesouro Nacional que segue em anexo.
13)00001260/2012 - Ofício 1015/12 - encaminha expediente para
análise de indeferimento de instauração de procedimento adminis-
trativo. Ref: PI 1.30.017.000101/2012-59; PRM-JOA-RJ -
00004794/2012. Procurador Oficiante: Sérgio Luiz Pinel Dias. - De-
liberou a Câmara pela homologação. 14)PR-CE-00002057/2012 -
Ofício n.º 2092/2012/PR/CE - encaminha expediente para análise de
declínio parcial de atribuições em favor do Ministério Público Es-
tadual. Ref: PI n.º 1.15.002.000012/2012-88 e 1.00.000.006113/2012-
13. Procurador Oficiante: Rômulo Moreira Conrado. - Deliberou a
Câmara pela homologação do declínio parcial de atribuição em favor
do Ministério Público do Estado do Ceará.

Deu-se por encerrada a sessão às 12:15 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

ATA DA 666a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2012

Aos 15 dias do mês de outubro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e o Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares. A Presidente iniciou a sessão às
12:00 horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral.

Outras Deliberações: 1)PR-RJ-00069193/2012 - Ofício
PR/RJ/CB/Nº 14836/2012 - encaminha expediente informando as ra-
zões para não interposição de recurso nos autos do Processo nº
0063228-82.1997.4.02.5101 (97.0063228-8).

Ref: Processo nº 0063228-82.1997.4.02.5101 (97.0063228-
8).

Procurador Oficiante: Carlos Alberto Bermond Natal - De-
liberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o
cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados. 2)PR-PR-00009456/2012 - Ofício 7902/2012-1ª CA/PR
- encaminha expediente para análise de indeferimento de instauração
de inquérito civil. Ref: PA n.º 1.25.000.001104/2012-59. Procuradora
Oficiante: Antonia Lélia Neves Sanches. - Deliberou a Câmara pela
homologação. 3) - PA-PR/RS n.º 1.29.000.002285/2010-20 - Supostas
irregularidades em concurso público realizado pelo TRF da 4ª Região.
Na 622ª Reunião realizada em 24 de outubro de 2011, a Câmara
deliberou pela remessa dos autos ao Conselho Institucional do Mi-
nistério Público Federal para análise do conflito negativo de atri-
buições.

Decisão do Conselho Institucional: "O Conselho, por maio-
ria, nos termos do voto do Conselheiro Osvaldo José Barbosa da
Silva, conheceu do conflito e determinou a atribuição ao 7º Ofício -
Núcleo do Patrimônio Público e Social (suscitante), da PR/RS para

atuar no feito. Vencida a Conselheira Aurea M. E. N. Lustosa Pierre
(Relatora) que conhecia do conflito e determinava a atribuição ao
Núcleo da PRDC (suscitado), da PR/RS. Remessa à 5ª CCR para
ciência e providências. (CI, 3ª Reunião Ordinária, de 1º.08.2012.
Conselheira Relatora: Aurea M. E. N. Lustosa Pierre)"

- Deliberou a Câmara pela ciência e remessa dos autos à PR
de origem para providências. 4) - PA PR/MA- 1.19.000.000263/2003-
42 - trata-se de procedimento para apurar suposta malversação de
recursos do FUNDEF no âmbito da Prefeitura Municipal de Bar-
reirinhas/MA, no exercício de 2002. Recurso do Procurador da Re-
pública Tiago de Sousa Carneiro, da PR/DF, em face da decisão da 5ª
CCR na 573ª reunião, de 10 de novembro de 2010, que "decidiu pela
retorno dos autos à PR de origem para adoção das providências
indicadas no voto no que se refere ao cumprimento do Enunciado n.º
08 da 5ª CCR. Na 581ª Reunião, de 16 de dezembro de 2010, a
Câmara deliberou pela manutenção da decisão recorrida e remessa
dos autos ao Eg. Conselho Institucional. Decisão do Conselho Ins-
titucional: "O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Re-
lator, negou provimento ao recurso e manteve a decisão da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão. Remessa à 5ª CCR para ciência e pro-
vidências." (CI, 1ª Reunião Extraordinária, de 05.09.2012. Conse-
lheiro Relator: Luciano Mariz Maia). - Deliberou a Câmara pela
ciência e remessa dos autos à PR de origem para providências. 5) -
PA PR/SP - 1.34.001.004673/2012-37 -Autos de Procedimento Ad-
ministrativo trazidos em mesa independente de inclusão em pauta.
Notícia de suposto prejuízo à Fazenda Pública, ocasionada pela má
atuação de síndico dativo, advogado nomeado por Juízes. Os fatos
narrados pelo representante, se comprovados, configurariam atos de
improbidade praticados por Juízes Estaduais, no exercício da juris-
dição, em conluio com advogados. Na 645ª Reunião, de 20 de agosto
de 2012, a Câmara deliberou pela homologação do declínio de atri-
buição. Posteriormente, o requerente interpôs recurso endereçado ao
Conselho Institucional. - Deliberou a Câmara pela manutenção da
homologação do declínio de atribuições e remessa dos autos ao Con-
selho Institucional. 6)PR-BA-00025881/2012 - OF. Nº 368/12-
NTC/BA-JAM - encaminha expediente de indeferimento de instau-
ração de inquérito civil. Supostas irregularidades na execução do
programa

PAPE-FUNDESCOLA, nos exercícios de 2000/2001 no Mu-
nicípio de Itaparica/BA. Ref: 1.14.000.001204/2012-69. - Deliberou a
Câmara, a maioria, pela homologação do arquivamento. Vencida Dr.ª
Denise Vinci Tulio, que vota pelo retorno dos autos à PR/BA para
cumprimento do Enunciado nº 14: "Nas hipóteses em que a conduta
ímproba comprovada seja de baixo potencial ofensivo ou o prejuízo
ao erário seja de pequeno valor, avaliados em cada caso, e a ação de
improbidade administrativa esteja prescrita, antes de promover o ar-
quivamento dos autos, o órgão ministerial expedirá à autoridade com-
petente recomendação cabível, visando à melhoria do serviço e, se for
o caso, ao ressarcimento amigável do dano." (Referência: Atas das
Reuniões 543, de 30/04/2010 e 544, de 03/05/2010 da 5ª CCR.)

Deu-se por encerrada a sessão às 12:20 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

ATA DA 669a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2012

Aos 22 dias do mês de outubro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares; e o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, a
Dr.ª Raquel Branquinho Pimenta Mamede, a Dr.ª Maria Iraneide Olin-
da Santoro Facchini, membros suplentes. A Presidente iniciou a ses-
são às 11:30 horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral.
Participaram da votação dos itens n.º 01 ao 06 apenas os membros
titulares.

Outras Deliberações: 1)PRM-PMS-MG-00003032/2012 -
OFÍCIO N. 836/2012-PRM-PMS - encaminha expediente comuni-
cando a decisão de não recorrer da sentença que julgou extinta a
Ação de Improbidade Administrativa, em cumprimento ao Enunciado
nº 21/5ª CCR. Ref: ACP n 365.34.2011.4.01.3806. Procurador Ofi-
ciante: Athayde Ribeiro Costa. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 2) - Ofício nº
5098/2012/SMM/PRR3 - encaminha notas internas referentes aos pro-
cessos de nº 0031825-88.2010.4.03.0000 e de nº 0031826-
73.2010.4.03.0000 com os motivos da decisão de não recorrer. Ref:
Agravos de Instrumento nº 0031825-88.2010.4.03.0000 e nº 0031826-
73.2010.4.03.0000. Procurador Oficiante: Sérgio Monteiro Medeiros.
- Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para
o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados. 3)PRM-SNP-MT-00002357/2012 - OF/PRM-SINOP/Nº
630/2012 - encaminha expediente para análise de declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: Inquérito
Civil Público 1.20.002.000018/2010-23. Procurador Oficiante: André
Bueno da Silveira. - Deliberou a Câmara pela homologação do de-
clínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público Estadual
de Sorriso/MT. 4)PR-GO-00026207/2012 - Of. 6014/PR/GO/2012 -
encaminha expediente para análise de declínio de atribuição em favor
do Ministério Público Estadual. - Deliberou a Câmara pela homo-
logação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público do
Estado de Goiás. Ref: Peça de Informação nº 1.18.000.001799/2012-
11. Procurador Oficiante: Raphael Perissé Rodrigues Barbosa. 5) - PA
nº 1.16.000.006292/2010-59 - Suposta irregularidade na aplicação de
recursos federais transferidos à Secretaria de Educação do Distrito
Federal, no período de 2006 a 2009. Recurso do Procurador da
República Hélio Ferreira Heringer Junior em face de decisão da 5ª
CCR, na 600ª Reunião, de 17 de maio de 2011, que deixou de
homologar o declínio parcial de atribuições ao Ministério Público do
Distrito Federal e determinou o retorno dos autos à origem para
providências cabíveis. Na 606ª Reunião, de 20 de junho de 2011, a
Câmara deliberou pela manutenção da decisão recorrida e encami-
nhamento dos autos ao Eg. Conselho Institucional, nos termos do
voto da Relatora, Dra. Denise Vinci Tulio. Decisão do Conselho
Institucional: "O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do
Relator, negou provimento ao recurso e manteve a decisão da 5ª
Câmara de Coordenação e Revisão. Remessa à 5ª CCR para ciência e
providências. (CI, 1ª Reunião Ordinária, de 05.09.2012. Conselheiro
Relator: Luciano Mariz Maia) - Deliberou a Câmara pela ciência e
pelo retorno dos autos à PR de origem para providências. 6) - Of.
PPR/2ª Reg/RJ/LCPL n.º 30/12 -encaminha expediente solicitando
vista de autos administrativos para manifestação regular. Os referidos
procedimentos administrativos tratam da privatização da Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD. Narra o oficiante que estariam sendo
remetidos a Câmara proposta de arquivamento sob o argumento de
fato consumado nessa Privatização e que a tese de situação fática
consolidada pelo decurso do tempo não é suficiente para tal desfecho.
Informa ainda que a situação do patrimônio da CIA Vale do Rio Doce
está sub judice. Ref: ICP n.º 1.23.000.000846/2006-82. Procurador
Regional da República: Luis Claudio Pereira Leivas. - Deliberou a
Câmara que não é o caso de remessa dos procedimentos e que,
julgando necessário, solicitará a colaboração do colega. 7) - Ofício nº
89/2012/GAB/EWC - expediente solicitando sugestão de temas para
as campanhas publicitárias do MPF. - Deliberou a Câmara pela ciên-
cia. 8) - Definição de valor por esta 5ª CCR, conforme estabelecido
no XIII Encontro Nacional. - Deliberou a Câmara que se o valor do
dano apurado for de até R$ 1.000 (mil reais) não é necessária a
adoção de medidas ressarcitórias, para qual não serão aplicados os
Enunciados n.ºs 08 e 14 da 5ª CCR. 9) - Ofício nº
5287/2012/PGR/5ªCCR/MPF - em resposta ao Ofício n.º 5471/2012-
CMPF, no qual a Corregedoria do MPF solicita informações quanto
às instalações físicas, suporte humano, suporte material e política de
segurança institucional desta Câmara, foi encaminhado o referido
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expediente informando a atual situação desta Câmara em relação aos
itens solicitados. - Deliberou a Câmara pela ciência.

Deu-se por encerrada a sessão às 12:00 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Membro Suplente

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

SERGIO MONTEIRO MEDEIROS
Membro Suplente

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE
N A S C I M E N TO

Membro Suplente

ATA DA 672a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2012

Aos 5 dias do mês de novembro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, membros titular; e o
Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, a Dr.ª Raquel Branquinho Pimenta
Mamede, a Dr.ª Maria Iraneide Facchini, membros suplentes. Ausente
justificadamente o Dr. Antônio Carlos Pessoa Lins, membro titular. A
Presidente iniciou a sessão às 12 horas e trouxe a julgamento os
expedientes em geral. Participaram da votação dos itens n.º 3 ao 24
apenas os membros titulares.

Outras Deliberações: 1)PRR1ª00011445/2012 - Ofício nº
079/2012/VQ/GAB/PRR1 - expediente solicitando a formalização da
Dr.ª Raquel Branquinho P. M. Nascimento como Coordenadora-Subs-
tituta do Grupo de Trabalho Combate à Corrupção desta 5ª CCR e a
inclusão do Dr. José Alfredo de Paula Silva como novo integrante do
referido GT. - Deliberou a Câmara pela nomeação da Dra. Raquel
Branquinho P. M. Nascimento como Coordenadora-Substituta do Gru-
po de Trabalho Combate à Corrupção desta 5ª CCR e pela inclusão
do Dr. José Alfredo de Paula Silva como novo integrante do referido
GT. 2)PR-RS-00013149/2012 - OF/NPPS/PR/RS/Nº 3110 - Trata-se
de consulta apresentada pela Procuradora da República Carolina da
Silveira Medeiros, no interesse da instrução dos Inquéritos Civis
Públicos n.º 1.29.000.000346/2012-86 e 1.29.000.000349/2012-10.
Os referidos ICPs foram instaurados com base em notícia de im-
petração de Mandado de Segurança por candidatos aos cargos de
Professor de Informática e professor de Medicina, ambos perante a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em virtude de supostas
irregularidades ocorridas no âmbito dos concursos públicos para pro-
vimento dos cargos de professor universitário perante as Faculdades
de Informática e Medicina da UFRG. - Deliberou a Câmara pela
atribuição do Núcleo de Patrimônio Público da PR/RS. 3)PR-TO-
00011476/2012 - Nota Interna 11476/2012/PR-TO/3º OPPS - enca-
minha expediente comunicando a decisão de não recorrer da sentença
que indeferiu a inicial da ação civil pública e extinguiu o feito sem
julgamento do mérito por ilegitimidade ativa do MPF, em cumpri-
mento ao enunciado nº 21/5ªCCR. Ref: Processo n.º 2028-
54.2012.4.01.4300. Procuradora Oficiante: Nádia Simas Souza. - De-
liberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o
cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados. 4)PRM-ILH-BA-00005445/2012 - Oficio nº 1640/2012-
FGA - encaminha decisão de indeferimento de instauração de ICP.
Ref: Peças de Informação nº 1.14.001.000214/2012-77. Procuradora
Oficiante: Flávia Galvão Arruti. - Deliberou a Câmara pela homo-
logação do indeferimento.

5)PRM-IMP-MA-00002989/2012 - Ofício nº
1194/2012/GAB/NLS - encaminha nota interna comunicando a de-
cisão de não recorrer da sentença nos autos do processo
2007.37.01.001561-7, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ªCCR.
Ref: Processo nº. 2007.37.01.001561-7. Procuradora Oficiante: Na-
tália Lourenço Soares. - Deliberou a Câmara tomar ciência da de-
cisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 6)PRM-CXI-MA-
00001911/2012 - OFÍCIO 634/2012 - GABPRM1-FLM-Caxias/MA -

encaminha expediente para análise de declínio de atribuição em
favor do Ministério Público Estadual. Ref: Peças de Informação nº
1.19.002.000094/2012-11. Procurador Oficiante: Frederick Lustosa de
Melo. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio de atri-
buição em favor do Ministério Público do Estado do Maranhão.
7)PRM-FLR-PI-00000453/2012 - Ofício nº 169/2012 - PRM/FLR-
SJUR - encaminha expediente para análise de declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: PA n.º
1.27.002.000027/2012-25. Procurador Oficiante: Antonio Marcos
Martins Manvailer. - Deliberou a Câmara pela homologação do de-
clínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público do Estado
do Piauí. 8)PRM-FLR-PI-00000337/2012 - Ofício nº 110/2012 -

PRM/FLR/SJUR - encaminha expediente para análise da promoção e
do declínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público
Estadual. Ref: PA n.º 1.27.002.000020/2012-11. Procurador Oficiante:
Antonio Marcos Martins Manvailer. - Deliberou a Câmara pela ho-
mologação da promoção e do declínio parcial de atribuição em favor
do Ministério Público do Estado do Piauí. 9)PRM-SSA-PB-
00003677/2012 - Ofício nº 1642/2012/MPF/PRM/SOUSA/PB/GAB-
BGP - encaminha expediente comunicando a decisão de não interpor
recurso de apelação nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade
Administrativa nº 0000014/88.2010.4.05.8202, cujo pedido foi jul-
gado improcedente pelo juízo federal competente, em cumprimento
ao Enunciado nº 21/5ªCCR. Ref: Ação Civil por Ato de Improbidade
Administrativa 0000014/88.2010.4.05.8202. Procurador Oficiante:
Bruno Galvão Paiva. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão,
ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente
que o procurador oficiante justifique as razões da não interposição do
recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados. 10)PR-AP-00010520/2012 - Ofício nº
2979/2012/GAB/ATS/SVP-PR/AP - encaminha expediente comuni-
cando a decisão de não interpor recurso de apelação nos autos da
Ação Cautelar Inominada, em cumprimento ao Enunciado nº
21/5ªCCR. Ref: Ação Cautelar Inominada nº 10018-
44.2011.4.01.3100. Procurador Oficiante: Almir Teubl Sanches. - De-
liberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o
cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados. 11)PR-AM-00018589/2012 - OFÍCIO Nº
413/2012/GABPC/PR/AM - encaminha expediente para análise de
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref:
ÚNICO PR-AM-00015350/2012. Procurador Oficiante: Ricardo Perin
Nardi. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio de atri-
buição em favor do Ministério Público do Estado do Amazonas.
12)PR-AM-00020231/2012 - OFÍCIO Nº 419/2012/GABPC/PR/AM -

encaminha expediente para análise de declínio de atribuição em
favor do Ministério Público Estadual. Ref: Despacho n. 002/2012-
RPN. Procurador Oficiante: Ricardo Perin Nardi. - Deliberou a Câ-
mara pela homologação do declínio de atribuição em favor do Mi-
nistério Público do Estado do Amazonas. 13)PR-ES-00022355/2012 -
Ofício MPF/PR/ES/CFM nº 4181/2012 - encaminha expediente para

análise de declínio de atribuição em favor do Ministério Público
Estadual. Ref: PI/PR/ES nº 1.17.000.001707/2012-22. Procuradora
Oficiante: Elisandra de Oliveira Olímpio. - Deliberou a Câmara pela
homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Pú-
blico do Estado do Espírito Santo. 14)PRM-CAM-RJ-00004096/2012
- OF nº 1344/2012-H - encaminha expediente para análise de pro-
moção de arquivamento, em cumprimento do Enunciado nº
22/5ªCCR. Ref: PI nº 1.30.002.000129/2011-74. Procurador Oficiante:
Eduardo Santos de Oliveira. - Deliberou a Câmara pela ciência.
15)PRM-PMS-MG-00003203/2012 - OFÍCIO N. 884/2012-PRM-
PMS - encaminha expediente comunicando a decisão de não recorrer
da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ªCCR. Ref: ACP n.
2006.38.06.001846-3. Procurador Oficiante: Athayde Ribeiro Costa. -
Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o

cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados. 16)PRM-IMP-MA-00002903/2012 - Oficio nº
1147/2012/GAB/NLS - encaminha expediente comunicando a decisão
de não recorrer da sentença prolatada nos autos do processo nº 11894-
11.2010.4.01.3701, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ª CCR.
Ref: Processo nº 11894-11.2010.4.01.3701. Procuradora Oficiante:
Natália Lourenço Soares. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 17)PRR4ª-00013800/2012 -
OFÍCIO 3105/2012 - encaminha expediente comunicando a decisão
de não recorrer de acórdão que nega pedido do Ministério Público
Federal, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ªCCR. Ref: processos
5006148072011404.0000; 50077843920114047200 e
50071931220124040000. Procurador Oficiante: Paulo Gilberto Cogo
Leivas. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados.

18)PRM-IMP-MA-00002921/2012 - Ofício nº
1157/2012/GAB/NLS - encaminha nota interna comunicando a de-
cisão de não recorrer da sentença nos autos do processo
2009.37.01.002504-0, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ªCCR.
Ref: Processo nº. 2009.37.01.002504-0. Procuradora Oficiante: Na-
tália Lourenço Soares. - Deliberou a Câmara tomar ciência da de-
cisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 19)PRM-JZN-CE-
00000503/2012 - Ofício nº 0098/2012/PRM/JN/CE - encaminha ex-
pediente para análise de declínio parcial de atribuição em favor do
Ministério Público Estadual. Ref: Procedimento Administrativo nº
1.15.002.000013/2012-22. Procurador Oficiante: Rafael Ribeiro
Rayol. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Ceará.
20)PRM-PCS-PI-00001297/2012 - Oficio nº 241/2012-PRM/PIC/SPA
- encaminha expediente para análise de declínio de atribuição em
favor do Ministério Público Eleitoral. Ref: Peças de Informação:
1.27.001.000129/2012-51. Procurador Oficiante: Francisco Alexandre
de Paiva Forte - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio
de atribuição em favor do Ministério Público Eleitoral. 21)PRM-

CAM-RJ-00004538/2012 - OF nº 1486/2012-H - encaminha expe-
diente para análise de promoção de arquivamento, em cumprimento
do Enunciado nº 22/5ªCCR. Ref: PI nº 1.30.002.000185/2012-90.
Procurador Oficiante: Eduardo Santos de Oliveira. - Deliberou a Câ-
mara pela ciência. 22)PRR2ª-00014523/2012 - OFÍ-
CIO/PRR2/RJ/DS/Nº 2074/2012 - encaminha fundamentações da não
interposição de recurso no ação 2006.51.08.000561-5, em cumpri-
mento ao Enunciado nº 21/5ªCCR. Ref: Processo nº
2006.51.08.000561-5. Procurador Regional da República Oficiante:
Daniel Sarmento. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão,
ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente
que o procurador oficiante justifique as razões da não interposição do
recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados. 23)PRM-PMS-MG-00003512/2012 - OFÍ-
CIO N. 975/2012-PRM-PMS - encaminha expediente comunicando a
decisão de não recorrer da sentença que acolheu parcialmente os
pedidos da Ação Civil Pública, em cumprimento ao Enunciado nº
21/5ªCCR. Ref: ACP n. 341-06.2011.4.01.3806. Procurador Oficiante:
Athayde Ribeiro Costa. - Deliberou a Câmara tomar ciência da de-
cisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 24)PRM-PMS-MG-
00003509/2012 - OFÍCIO N. 972/2012-PRM-PMS - encaminha ex-
pediente comunicando a decisão de não recorrer da sentença que
acolheu parcialmente os pedidos da Ação Civil Pública, em cum-
primento ao Enunciado nº 21/5ªCCR. Ref: ACP n. 2269-
89.2011.4.01.3806. Procurador Oficiante: Athayde Ribeiro Costa. -
Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o
cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados.

Deu-se por encerrada a sessão às 12:15 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

SERGIO MONTEIRO MEDEIROS
Membro Suplente

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE
N A S C I M E N TO

Membro Suplente

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

MEMBRO TITULAR

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Membro Suplente

ATA DA 675a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2012

Aos 12 dias do mês de novembro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e o Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares; e o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, a
Dr.ª Raquel Branquinho Pimenta Mamede, a Dr.ª Maria Iraneide Fac-
chini, membros suplentes. A Presidente iniciou a sessão às 10:45
horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral. Participaram da
votação dos itens n.º 04,06 ao 21 apenas os membros titulares.

Outras Deliberações: 1) - Proposta de criação de enunciado
quanto à atuação ministerial nas ações de improbidade propostas por
ente não federal. - Deliberou a Câmara, à unanimidade, nos termos
propostos pela Dr.ª Denise Vinci Tulio, aprovar os seguintes enun-
ciados: Enunciado n.º 24/5ª CCR: ATUAÇÃO MINISTERIAL NAS
AÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE PROPOSTAS POR ENTE
NÃO FEDERAL. "Nas ações por ato de improbidade administrativa
propostas por entidades não federais por lesão a bens ou interesses
federais, se a petição inicial atender aos pressupostos legais e não
houver outro defeito processual, deve o Ministério Público Federal
ingressar no polo ativo, para garantir a tramitação do feito na Justiça
Federal." e Enunciado n.º 25/5ª CCR: ATUAÇÃO MINISTERIAL
NAS AÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE PROPOSTAS POR
ENTE NÃO FEDERAL. "Nas ações por ato de improbidade ad-
ministrativa propostas por entidades não federais por lesão a bens ou
interesses federais, havendo inépcia ou outro defeito processual grave,
compete ao Procurador oficiante: a) se sanável o defeito, ingressar no
polo ativo; b) se insanável o defeito, manifestar-se como custos legis
pela extinção e ajuizar nova ação ou instaurar procedimento ad-
ministrativo no MPF." 2) - Mudança de entendimento do Colegiado
em relação à aplicação do Enunciado n.º 08/5ª CCR. - Desneces-
sidade de remessa de ofício à AGU como medida ressarcitória nos
casos em que já existe acórdão condenatório do TCU no julgamento
de Tomada de Contas Especial, uma vez que o próprio acórdão
constitui titulo executivo extrajudicial e será remetido automatica-
mente à AGU. 3) - PA - PR/MG n.º 1.22.000.002130/2010-44 -
possíveis irregularidades ocorridas no Concurso Público para Pro-
fessor Assistente na Universidade Federal de Ouro Preto/MG. Edital
n.º 184. Recurso do Procurador da República Tarcísio Henriques
Filho, da PR/MG, em face da decisão da 5ª CCR na 588ª reunião, de
14 de março de 2011, que "decidiu pelo retorno dos autos à PR de
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origem para adoção das providências indicadas no voto quanto a
expedição de recomendação à UFOP com o fito de evitar nos pró-
ximos certames normas de critérios de admissão de caráter tão sub-
jetivos." Na 601ª Reunião, realizada em 23 de maio de 2012, a
Câmara deliberou pela manutenção da decisão e encaminhamento do
recurso ao Egrégio Conselho Institucional. Decisão do Conselho Ins-
titucional: O Conselho, por maioria, nos termos do voto do Con-
selheiro Rodrigo Janot Monteiro de Barros, negou provimento ao
recurso e manteve a decisão da 5ª CCR a fim de que, antes de
arquivar o processo, seja expedida recomendação à Universidade Fe-
deral de Ouro Preto/MG, para que nos próximos concursos o edital
seja claro e objetivo e não contenha cláusulas restritivas. (CI, 3ª
Reunião Ordinária, de 01.08.2012. Voto Condutor: Rodrigo Janot
Monteiro de Barros. Conselheiro Relator: Brasilino Pereira dos San-
tos). - Deliberou a Câmara pela ciência. 4)PRM-DRS-MS-
00007999/2012 - OFÍCIO N. 1016/2012/MSMJ/PRM-DRS/MS/MPF
- encaminha expediente comunicando a decisão de não interposição
de recurso de apelação contra a sentença de improcedência proferida
na ACP n.º 0005369-74.2009.403.6002. Referência: ACP n.º
0005369-74.2009.403.6002. Procurador Oficiante: Manoel de Souza
Mendes Junior. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, res-
saltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente
que o procurador oficiante justifique as razões da não interposição do
recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados 5)PR-PE-00037099/2012 - Ofício n.º
7342/2012-MPF/PRPE/DTCC - encaminha expediente para análise de
declínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público Es-
tadual. Ref: Inquérito Civil n.º 1.26.000.000978/2009-56. Procuradora
Oficiante: Andréa Walmsley Soares Carneiro. - Deliberou a Câmara
pela não homologação do declínio de atribuição em favor do Mi-
nistério Público Estadual, tendo em vista que a irregularidade de não
recolher contribuições previdenciárias por parte do Município de Ara-
çoiaba/PE, nos anos de 2007 e 2008, constitui matéria de atribuição
deste Parquet Federal. 6)PRM-PET-PE-00006158/2012 - OFÍCIO
263/2012/PR-PTA/JZO/3º OTCC - encaminha cópia de ICP para aná-
lise de promoção de arquivamento parcial. Ref: Inquérito Civil n.º
1.26.001.000145/2008-02. Procuradora Oficiante: Fábio Conrado
Loula. - Deliberou a Câmara pela homologação do arquivamento
parcial. 7)PRM-PMS-MG-00003678/2012 - OFÍCIO N. 1022/2012-
PRM-PMS - encaminha expediente comunicando a decisão de não
recorrer da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da Ação
Civil Pública nº 5685-02.2010.4.01.3806, em cumprimento ao Enun-
ciado nº 21. Ref: ACP n.º 5685-02.2010.4.01.3806. Procurador Ofi-
ciante: Athayde Ribeiro Costa. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 8)PR-MG-00034626/2012 -
OFÍCIO 9194/2012/ERGEH - encaminha expediente para análise de
promoção de arquivamento com posterior remessa à 2ª CCR. Ref:
Doc. n.º PRMG - 34626/2012. Procurador Oficiante: Eduardo Ribeiro
Gomes El-Hage. - Deliberou a Câmara pela homologação do ar-
quivamento e remessa à 2ª CCR, conforme solicitação do Procurador
Oficiante. 9)PR-BA-00019245/2012 - OF. N.º 328/12-NTC/BA-JAM
- encaminha Peça de Informação para análise de indeferimento de
instauração de inquérito civil. Ref: Peça de Informação nº
1.14.000.000067/2012-45. Procuradora Oficiante: Juliana de Azevedo
Moraes. - Deliberou a Câmara pela homologação do indeferimento do
inquérito civil. 10)PR-AM-00021638/2012 - OFÍCIO n.º
447/2012/GABPC/PR/AM - encaminha cópia do despacho exarado na
Denúncia para ciência das medidas adotadas. Ref: PR-AM-
00015702/2012, DESPACHO N.007/2012 -RPN. Procurador Ofician-
te: Ricardo Perin Nardi. - Deliberou a Câmara pela ciência. 11)PRM-
LAG-SC-00001468/2012 - Ofício n.º 491/2012-GAB- encaminha ex-
pediente para análise de declínio de atribuição em favor do Ministério
Público Estadual. Ref: PRM-LAG-SC- 1393/2012. Procurador Ofi-
ciante: Nazareno Jorgealem Wolff. - Deliberou a Câmara pela ho-
mologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público
do Estado de Santa Catarina. 12)PRM-JPR-00004111/2012 - OFÍCIO
338/2012/PRM/JPR/1º Ofício - encaminha expediente para análise de
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref:
Peça de Informação nº 1.31.001.000186/2012-15. Procurador Ofi-
ciante: Roberson Henrique Pozzobon. - Deliberou a Câmara pela
homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Pú-
blico do Estado de Rondônia. 13)PRM-EUN-BA-00001994/2012 -
Nota interna n. 055/2012 MPF/PRM-EUNÁPOLIS/PCB - encaminha
expediente comunicando a decisão de não recorrer da sentença que
rejeitou a petição inicial da Ação Civil Pública nº 1859-
98.2010.4.01.3310, em cumprimento ao Enunciado nº 21. Ref: ACP
n. 1859-98.2010.4.01.3310. Procurador Oficiante: Pablo Coutinho
Barreto. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados. 14)PRM-ILH-BA-00006261/2012 - OFÍ-
CIO nº1901/2012-OAAM - encaminha expediente com justificativa
de não interposição de recurso nos autos do processo n.º
2009.33.11.001642-9. Ref: Processo n.º 2009.33.11.001642-9. Pro-
curador Oficiante: Ovídio Augusto Amoedo Machado. - Deliberou a
Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o cumpri-
mento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador oficiante
justifique as razões da não interposição do recurso, encaminhando
expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos interessados.
15)PRR4ª-00014942/2012 - OFÍCIO N. 3363/2012-CELS-Adminis-
trativo - encaminha expediente com justificativa quanto à não in-
terposição de recurso em face de decisões que não admitiram os
recursos especial e extraordinário interpostos pelo Ministério Público
Federal. Ref: Processo n.º 5000079-12.2010.404.7204. Procurador
Oficiante: Carlos Eduardo Copetti Leite. - Deliberou a Câmara tomar
ciência da decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado

n.º 21 é suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da
não interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para
fins de arquivo e consulta dos interessados 16)PRR4ª-00014940/2012
- OFÍCIO 3361/2012 -CECL- Administrativo - encaminha expediente
com justificativa quanto à não interposição de recurso em face do
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º
5010047-76.2012.404.0000, interposto pelo Ministério Público Fe-
deral em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação
Civil Pública n.º 502337-48.2012.404.7000/PR. Ref: ACP n.º 502337-
48.2012.404.7000/PR. Procurador Oficiante: Carlos Eduardo Copetti
Leite. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que
para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o pro-
curador oficiante justifique as razões da não interposição do recurso,
encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta
dos interessados 17)PR-RJ-00061509/2012 - Ofício 13074/2012-
PR/RJ/GAB/MCPA - encaminha expediente para análise de declínio
de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: Peça de
Informação PR-RJ nº 1.30.001.005070/2012-00. Procuradora Ofician-
te: Marta Cristina Pires Anciães. - Deliberou a Câmara pela ho-
mologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público
do Trabalho. 18)PGR-00089377/2012 - COTA n.º 2424/2012 - en-
caminha expediente com justificativa de não oferecimento de recurso
de natureza excepcional, em cumprimento ao Enunciado n.º 21. Ref:
2004.84.00.004503-9 (AC 456376 -RN). Procurador Oficiante: Fábio
George Cruz da Nóbrega. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 19)PRM-SNP-MT-
00002450/2012 - OF/PRM-SINOP/Nº 642/2012- encaminha expe-
diente para análise de declínio parcial de atribuição em favor do
Ministério Público Estadual. Ref: ICP n.º 1.20.002.000089/2011-15.
Procurador Oficiante: Adriano Barros Fernandes. - Deliberou a Câ-
mara pela homologação do declínio de atribuição em favor do Mi-
nistério Público do Estado do Mato Grosso. 20)PR-RS-
00030822/2012 - Ofício NPPS/PR/RS n.º 7129/2012 - encaminha
expediente comunicando a decisão de não recorrer, em cumprimento
ao Enunciado n.º 21/5ª CCR. Ref: ACP n.º 2008.71.00.005889-3.
Procuradora Oficiante: Carolina da Silveira Medeiros. - Deliberou a
Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o cumpri-
mento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador oficiante
justifique as razões da não interposição do recurso, encaminhando
expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos interessados.
21)PRM-ILH-BA-00004829/2012 - Ofício n.º 1508/2012-OAAM -
encaminha expediente para análise de promoção de arquivamento.
Ref: Protocolo n.º PRM-ILH-BA- 00007544/2011. Procuradora Ofi-
ciante: Ovídio Augusto Amoedo Machado. - Deliberou a Câmara pela
homologação do arquivamento.

Deu-se por encerrada a sessão às 11:20 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE
Membro Suplente

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO
FA C C H I N I

Membro Suplente

SERGIO MONTEIRO MEDEIROS
Membro Suplente

ATA DA 678a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2012

Aos 19 dias do mês de novembro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e o Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares; e o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, a
Dr.ª Raquel Branquinho Pimenta Mamede, a Dr.ª Maria Iraneide Fac-
chini, membros suplentes. A Presidente iniciou a sessão às 10:30
horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral. Participaram da
votação dos itens n.º 3 ao 11 apenas os membros titulares.

Outras Deliberações: 1)PGR-00093778/2012 - MEMORAN-
DO/MPF/PGR/SG/N.º 6113 - encaminha cópia do Projeto de Lei do
Senado n.º 118, de 2012, que altera os arts. 40, 55 e 99 e acrescenta
o art. 98-A à Lei n.º 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências, para conhecimento e
manifestação desta Câmara, no sentido de oferecer sugestões para o
aperfeiçoamento de tal projeto. - O referido Projeto de Lei foi ana-
lisado por meio do Parecer Pericial n.º 175/2012, que foi aprovado
por este Colegiado. 2)PR-TO-00012795/2012 - Nota Interna
12795/2012/PR-TO/3º OPPS - encaminha expediente comunicando a
decisão de não recorrer da sentença prolatada em ação de impro-
bidade administrativa, em atendimento ao Enunciado n.º 21. Ref:
Processo n.º 6099.36.2011.4.01.4300. Procuradora Oficiante: Nádia

Simas Souza. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, res-
saltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente
que o procurador oficiante justifique as razões da não interposição do
recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados. 3)PRM-JPR-00004620/2012 - Ofício nº
374/2012/PRM/JPR/1º Ofício - encaminha expediente para análise de
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref:
PI n.º 1.31.001.000217/2012-20. Procurador Oficiante: Roberson
Henrique Pozzobon. - Deliberou a Câmara pela homologação do
declínio de atribuição em favor do Ministério Público do Estado de
Rondônia. 4)PRM-JPR-00004629/2012 - Ofício nº
369/2012/PRM/JPR/1º Ofício - encaminha expediente para análise de
declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref:
PI n.º 1.31.001.000229/2012-54. Procurador Oficiante: Roberson
Henrique Pozzobon. - Deliberou a Câmara pela homologação do
declínio de atribuição em favor do Ministério Público do Estado de
Rondônia. 5)PRM-SNP-MT-00002870/2012 - OF/PRM-SINOP/N.º
797/2012 - encaminha expediente para análise de declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: PA n.º
1.20.002.000062/2010-33 . Procurador Oficiante: André Bueno da
Silveira. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio parcial
de atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Mato
Grosso. 6)PRM-SLI-RS-00003942/2012 - Of. N.º 385/GAB/PRRS-
SL- encaminha documento para análise de promoção de arquiva-
mento. Ref: PRM-SLI-RS Nº 00003887/2012. Procurador Oficiante:
Cícero Augusto Pujol Corrêa. - Deliberou a Câmara pela homo-
logação do arquivamento. 7)PR-RJ-00071644/2012 - Ofício n.º
15425/2012/MPF/PR/RJ/JM/41ºOfício - encaminha expediente para
análise de promoção de arquivamento. Ref: Expediente PR-RJ nº
00059717/2012. Procurador Oficiante: Jaime Mitropoulos. - Delibe-
rou a Câmara pela homologação do arquivamento. 8)PR-PB-
00016498/2012 - Ofício n.º 5099/2012 - MPF/PR/PB/JBS - enca-
minha expediente para análise de declínio parcial de atribuição em
favor do Ministério Público Estadual. Ref: PI n.º
1.24.000.000831/2012-36. Procurador Oficiante: João Bernardo da
Silva. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio de atri-
buição em favor do Ministério Público do Estado da Paraíba. 9)PRR
4ª-00015466/2012 - Of. GABPRR17-SMS/PRR4 n.º 3505/2012 - en-
caminha expediente, conforme determina Enunciado n.º 21, com jus-
tificativas quanto à não interposição de recurso em face de decisões
proferidas pelas Terceira e Quarta Turmas do Egrégio Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região em desfavor do Ministério Público Fe-
deral em ações civis públicas. (processos n.ºs 5000356-89-
2010.404.7216, 5015679-51.2011.104.7200, 5013358-
12.2011.404.0000, 5018911-71.2011.404.7200, 5001532-
52.2012.404.0000 e 5012984-59.2012.404.000). Procuradora Ofician-
te: Solange Mendes de Souza. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 10)PR-RN-00023845/2012 -
Ofício n.º 397/2012-MPF/PR/RN/GAB-RPQ - encaminha expediente
para análise de declínio parcial de atribuição em favor do Ministério
Público Estadual. Ref: PI n.º 1.28.000.001423/2012-52. Procurador
Oficiante: Ronaldo Pinheiro de Queiroz. - Deliberou a Câmara pela
homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Pú-
blico do Estado do Rio Grande do Norte e remessa do expediente à 2ª
CCR conforme solicitação do Procurador oficiante. 11)PR-RS-
00031307/2012 - OF/NPPS/PR/RS N.º 7428/2012 - encaminha ex-
pediente para análise de promoção de arquivamento. Ref: Inquérito
Civil Público n.º 1.29.000.001944/2012-72. Procuradora Oficiante:
Carolina da Silveira Medeiros. - Deliberou a Câmara pela homo-
logação do arquivamento parcial.

Deu-se por encerrada a sessão às 10:45 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Membro Suplente

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE
N A S C I M E N TO

Membro Suplente

SERGIO MONTEIRO MEDEIROS
Membro Suplente

ATA DA 683a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 3 DE DEZEMBRO DE 2012

Aos 3 dias do mês de dezembro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e o Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares; e o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros, a
Dr.ª Raquel Branquinho Pimenta Mamede, a Dr.ª Maria Iraneide Fac-
chini, membros suplentes. A Presidente iniciou a sessão às 10:30
horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral. Participaram da
votação dos itens 06 ao 18 apenas os membros titulares.
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Outras Deliberações: 1) - PA n.º 1.34.016.000280/2008-17 -
possíveis irregularidades na aplicação de verbas públicas federais

recebidas pelo Município de Ribeira/SP, a partir de Relatórios de
Fiscalização de 25ª Etapa do Programa de Fiscalização com base em
Sorteios Públicos, concernentes a ações de controle promovidas pela
Controladoria-Geral da União em Municípios do Estado de São Pau-
lo. Após a promoção de arquivamento, foi juntada nova documen-
tação comprovando que a prestação de contas do Convênio n.º
5015/2004 firmado entre a Ministério da Saúde e a Prefeitura do
Município de Ribeira/SP não foi aprovada. Na 608ª Reunião, rea-
lizada em 30 de junho de 2011, a Câmara deliberou pela manutenção
da decisão recorrida e encaminhamento dos autos ao Conselho Ins-
titucional do Ministério Público Federal. Decisão do Conselho Ins-
titucional: "O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Re-
lator, negou provimento ao recurso e manteve a decisão da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão. Remessa à 5ª CCR para ciência e pro-
vidências. (CI, 1ª Reunião Ordinária, de 05.09.2012. Conselheiro Re-
lator: Luciano Mariz Maia). - Deliberou a Câmara pela ciência. 2)PR-
SC-00030205/2012 - Ofício 7228/2012-GABPR3-DCE- encaminha
expediente comunicando a decisão de não recorrer de sentença im-
procedente em Ação Civil Pública interposta por membro do Mi-
nistério Público Federal, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ª
CCR. Ref: ACP nº 5008875-04.2010.404.7200. Procuradora Ofician-
te: Daniele Cardoso Escobar. - Deliberou a Câmara tomar ciência da
decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é
suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 3)PRM-ILH-BA-
00006960/2012 - Ofício nº 2115/2012-FGA - encaminha expediente
comunicando a decisão de não recorrer da sentença proferida na Ação
Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por concordar
com as razões expostas na fundamentação do MM. juiz a quo. Ref:
ACP nº 2006.33.11.001625-3. Procuradora Oficiante: Flávia Galvão
Arruti. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados. 4)PR-BA-00034171/2012 - Ofício n.º
520/2012/PR-BA/GAB/MF - encaminha expediente para análise de
decisão de arquivamento parcial. Ref: Inquérito Civil Público
1.14.000.002244/2009-32. Procuradora Oficiante: Melina Castro
Montoya Flores. - Deliberou a Câmara pela não homologação do
arquivamento parcial, tendo em vista que no caso em concreto se trata
de dispensa de licitação, tipificado no inciso VIII do art. 10 da Lei n.º
8429/92. 5)PR-RS-00033524/2012 - OF/NPPS/PR/RS n.º 7676/2012 -
encaminha expediente para análise de decisão de arquivamento par-

cial. Ref: 1.29.000.002075/2012-01. Procuradora Oficiante: Carolina
da Silveira Medeiros. - Deliberou a Câmara pela homologação do
arquivamento parcial. 6)PR-DF-00029313/2012 - OFÍCIO N.
7194/2012/PJ/GAB/PRDF - encaminha expediente expondo as razões
de não impetrar recurso contra sentença proferida em ACP, em cum-
primento ao Enunciado nº 21/5ª CCR. Ref: ACP nº
2008.34.00.020678-4 . Ofício n.º 8944/2012/PJ/GAB/PRDF - enca-
minha cópia da sentença proferida nos autos da referida ACP, em
atenção ao Ofício nº 5317/2012/PGR/5ª CCR/MPF. Procurador Ofi-
ciante: Paulo José Rocha Júnior. - Deliberou a Câmara tomar ciência
da decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21
é suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 7)PR-SC-00027973/2012 -
Ofício nº 6662/2012-GABPR3 - encaminha expediente comunicando
a decisão de não recorrer de sentença improcedente em Ação Civil
Pública interposta por membro do Ministério Público Federal, em
atenção ao Enunciado nº 21/5ª CCR. Ref: ACP nº 5017745-
04.2011.404.7200. Procuradora Oficiante: Daniele Cardoso Escobar. -
Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando que para o

cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o procurador
oficiante justifique as razões da não interposição do recurso, en-
caminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e consulta dos
interessados 8)00014187/2012 - NOTA TÉCNICA/PRR2/RJ/DS/N.º
07/2012 - encaminha expediente apresentando a justificação da não
interposição de recurso contra o Acórdão proferido no Processo n.º
2006.51.08.000561-5, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ª CCR.
Ref: Processo n.º 2006.51.08.000561-5. Procurador Oficiante: Daniel
Sarmento. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados 9)PR-RR-00010917/2012 - Ofício nº
214/2012/2º Ofício Patrimônio/PR-RR/MPF - encaminha documentos
PR/RR 7104/2012, 7296/2012 e 6381/2012 para análise de declínio
de atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: PI n.º
1.32.000.000096/2012-99. Procurador da República: Leonardo de Fa-
ria Galiano. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio de
atribuição em favor do Ministério Público do Estado de Roraima.
10)PR-RR-00011075/2012 - NOTA TÉCNICA/PRR2/RJ/DS/N.º
05/2012 - encaminha expediente apresentando a justificação da não
interposição de recurso contra o Acórdão proferido no Processo n.º
2010.02.01.002979-6, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ª CCR.
Ref: Processo n.º 2010.02.01.002979-6. Procurador Oficiante: Daniel
Sarmento. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados 11)PR-BA-00039470/2012 - Ofício n.º
732/2012/PRM/JQ/GAB - encaminha expediente para análise de pro-
moção de arquivamento. Ref: expediente PR-BA 39470/2012. Pro-
curador Oficiante: Eduardo da Silva Villas-Bôas. - Deliberou a Câ-
mara pela homologação do arquivamento, com remessa do expediente
à 2ª CCR para análise da matéria de sua atribuição. 12)PRM-FLR-PI-

00000785/2012 - Ofício nº 230/2012-PRM/FLR/SJUR - encaminha
expediente para análise de declínio parcial de atribuição em favor do
Ministério Público Estadual. Ref: Inquérito Civil Público
1.27.000.000331/2011-10. Procurador Oficiante: Antonio Marcos
Martins Manvailer. - Deliberou a Câmara pela homologação do de-
clínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público do Estado
do Piauí. 13)PRM-JQE-BA-00003221/2012 - Ofício nº
740/2012/PRM/JQ/GAB - encaminha expediente para análise de pro-
moção de arquivamento. Ref: PR-BA 2999/2012. Procurador Ofi-
ciante: Eduardo da Silva Villas-Bôas. - Deliberou a Câmara pela
homologação do arquivamento. 14)PR-RS-00034900/2012 -
OF/NPPS/PR/RS N.º 8028/2012 - encaminha expediente para análise
de arquivamento parcial. Ref: Inquérito Civil Público
1.29.000.002122/2012-17. Procuradora Oficiante: Carolina da Silveira
Medeiros. - Deliberou a Câmara pela homologação do arquivamento
parcial. 15)PR-BA-00045073/2012 - Ofício nº 164/2012 GAB JA/PR-
BA/MPF - encaminha expediente para análise de declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual. Ref: Inquérito
Civil Público 1.14.000.000428/2006-13. Procurador Oficiante: José
Alfredo de Paula Silva. - Deliberou a Câmara pela homologação do
declínio parcial de atribuição em favor do Ministério Público do
Estado da Bahia. 16)PR-MG-00045373/2012 - OFÍCIO 10196/2012-
LASM/PRMG - encaminha Nota Interna comunicando as razões de
não recorrer da sentença prolatada nos autos nº 52565-
70.2010.4.01.3800, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ª CCR.
Ref: ACP n 52565-70.2010.4.01.3800. Procurador Oficiante: Leo-
nardo Augusto Santos de Melo. - Deliberou a Câmara tomar ciência
da decisão, ressaltando que para o cumprimento do Enunciado n.º 21
é suficiente que o procurador oficiante justifique as razões da não
interposição do recurso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins
de arquivo e consulta dos interessados. 17)PRM-JZN-CE-
00004611/2012 - Ofício nº 1050/2012/PRM/JN/CE - encaminha ex-
pediente para análise de declínio parcial de atribuição em favor do
Ministério Público Estadual. Ref: Inquérito Civil Público
1.15.001.000191/2010-00 Procuradora Oficiante: Lívia Maria de Sou-
sa. - Deliberou a Câmara pela homologação do declínio parcial de
atribuição em favor do Ministério Público do Estado do Ceará.
18)00011068/2012 - NOTA TÉCNICA/PRR2/RJ/DS/N.º 04/2012 -
encaminha expediente apresentando a justificação da não interposição
de recurso contra o Acórdão proferido no Processo n.º
2011.02.01.016029-7, em cumprimento ao Enunciado nº 21/5ª CCR.
Ref: Processo n.º 2011.02.01.016029-7. Procurador Oficiante: Daniel
Sarmento. - Deliberou a Câmara tomar ciência da decisão, ressaltando
que para o cumprimento do Enunciado n.º 21 é suficiente que o
procurador oficiante justifique as razões da não interposição do re-
curso, encaminhando expediente à 5ª CCR para fins de arquivo e
consulta dos interessados.

Deu-se por encerrada a sessão às 11:15 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE
N A S C I M E N TO

Membro Suplente

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO
FA C C H I N I

Membro Suplente

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

SERGIO MONTEIRO MEDEIROS
Membro Suplente

ATA DA 686a- SESSÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2012

Aos 10 dias do mês de dezembro, no Edifício-Sede da Pro-
curadoria-Geral da República, reuniram-se os membros da 5ª Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sessão
ordinária presidida pela Coordenadora Dr.ª Denise Vinci Tulio. Pre-
sentes o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros e o Dr. Antônio Carlos
Pessoa Lins, membros titulares. A Presidente iniciou a sessão às
10:20 horas e trouxe a julgamento os expedientes em geral.

Outras Deliberações: 1)PRM-LDB-PR-00010011/2012 - Ofí-
cio MPF/GAB/LAXC nº 2156/2012 - encaminha expediente comu-
nicando o arquivamento do Inquérito Civil Público nº
1.25.005.000040/2010-67 em virtude do ajuizamento da Ação Civil
Pública respectiva, em cumprimento ao Enunciado nº 13/5ªCCR. Ref:
Inquérito Civil Público nº 1.25.005.000040/2010-67. Procurador Ofi-
ciante: Luiz Antonio Ximenes Cibin. - Deliberou a Câmara tomar
ciência da decisão. 2)PRM-IPA-MG-00002269/2012 - Ofício nº
10437/2012/ERGEH - Encaminha expediente para análise de pro-
moção de arquivamento. Ref: Protocolo nº 2269/2012. Procurador
Oficiante: Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage. - Deliberou a Câmara
pela homologação do arquivamento. 3)PGR-00140259/2012 - Ofício
nº 410/2012/1ªCCR - encaminha cópia dos autos nº
1.28.000.000276/2012-01 que não teve o declínio homologado na
236ª Sessão Ordinária de 18 de outubro de 2012 da 1ª Cãmara de
Coordenação e Revisão. Ref: Peças de Informação nº
1.28.000.000276/2012-01. Subprocuradora-Geral da República ofi-

ciante: Aurea Maria Etelvina Nogueira Lustosa Pierre. - Deliberou a
Câmara pela ciência. 4)PRM-PTP-RJ-00009968/2012 - Ofí-
cio/PRM/Petrópolis/GAB/VS nº 2320/2012 - encaminha expediente
para análise da promoção de arquivamento. Ref: Peça de Informação
nº 1.30.007.000451/2012-34. Procurador Oficiante: Vanessa Seguezzi.
- Deliberou a Câmara pela homologação do arquivamento.

Deu-se por encerrada a sessão às 10:40 horas.
E, não havendo nada mais a ser decidido na presente Reu-

nião, foi por mim, Clarissa Castro Wermelinger, Matrícula 14226,
____________, lavrada a presente Ata, que vai também assinada
pelos presentes abaixo indicados.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Membro Titular

ANTONIO CARLOS PESSOA LINS
Membro Titular

DENISE VINCI TULIO
Membro Titular

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO AMAZONAS

PORTARIA No- 8, DE 28 DE JANEIRO DE 2012

5º Ofício Cível/PR/AM.

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

CONSIDERANDO a competência do Ministério Público Fe-
deral para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos
direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das
populações indígenas, bem como a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos
do art. 5º, III, alínea "e", art. 6º, VII,"c", XI da Lei Complementar nº
75/93 e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da CF/88;

CONSIDERANDO as atribuições do 5º Ofício Cível sobre
os procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das
minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12, I, da
Resolução PR/AM nº 01/2012;

CONSIDERANDO o teor do expediente PR-AM-4981/2013,
que trata de notícia de "surto de virose", que ocasionou 02 (dois)
óbitos de crianças, na aldeia Taracuá-Igarapé, etnia Hupda, Município
de São Gabriel da Cachoeira/AM;

CONSIDERANDO que a notícia revela uma suposto descaso
do DSEI Alto Rio Negro ao povo hupda, notadamente pela suposta
persistência na falta de gasolina para as embarcações transportarem as
equipes de atendimento à aldeia Taracuá-Igarapé, e pela ausência de
remédios, equipamentos e de meios de comunicação com o DSEI
Alto Rio Negro;

CONSIDERANDO a informação de que a aldeia Taracuá-
Igarapé, etnia Hupda, é atendida pelo Polo Base São José II;

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apu-
rar: "Denúncia de surto de virose, que ocasionou 02 (dois) óbitos de
crianças, na aldeia Taracuá-Igarapé, etnia Hupda, Município de São
Gabriel da Cachoeira/AM, bem como denúncia de falta de gasolina
para que as embarcações transportem as equipes de atendimento à
aldeia Taracuá-Igarapé, de remédios, de equipamentos e de meios de
comunicação com o DSEI Alto Rio Negro".

Como providências iniciais, DETERMINO:
I - O envio do(s) expediente(s) correlato(s) à COJUR para

autuação e registro no âmbito da PR/AM.
II - A comunicação da instauração à 6.ª Câmara de Co-

ordenação e Revisão, para ciência, por meio de e-mail, 6ccr-ad-
min@pgr.gov.br, inclusive com encaminhamento desta portaria em
arquivo digital.

III - O envio de cópia desta portaria à Assessoria de Co-
municação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos
desta Procuradoria pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da
PR-AM.

IV - A expedição de ofício ao DSEI Alto Rio Negro, en-
caminhando cópia do expediente administrativo PR-AM-4981/2013, a
fim de que:

a) Preste esclarecimentos acerca da notícia de surto de vi-
rose, que ocasionou 02 (dois) óbitos de crianças, na aldeia Taracuá-
Igarapé, etnia Hupda, Município de São Gabriel da Cachoeira/AM;

b) Preste esclarecimentos quanto à denúncia de falta de ga-
solina para as embarcações transportarem as equipes de atendimento
à aldeia Taracuá-Igarapé, de remédios, de equipamentos e de meios
de comunicação com o DSEI Alto Rio Negro;

c) Informe as medidas preventivas e repressivas adotadas
para controle de moléstias dessa natureza;

d) Encaminhe informações sobre a estrutura física, da equipe
multidisciplinar atuante, da frequência de visita da equipe e dos
materiais básicos de saúde dispensados ao Polo Base São José II,
anexando-se documentação idônea comprobatória (fotos, lista de fre-
quência, atos de nomeação e lotação...).

V - A designação do servidor WILSON COLARES DA
COSTA JUNIOR para secretariar os trabalhos.

VII - A fixação do prazo de 10 (dez) dias úteis para res-
postas.

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR
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PORTARIA No- 6, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da
República signatário, no exercício das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e
pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993;

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível rela-
tivas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso
I, da Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do
Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010;

CONSIDERANDO a existência do procedimento adminis-
trativo Nº 1.13.000.000703/2012-76 cuja síntese: "trata-se de denún-
cia formulada pela Promotoria de Justiça da Comarca de Apuí/AM
relatando que há 3 meses a Casa Lotérica do Município não vem
efetuando o pagamento aos beneficiários do Bolsa Familia"..

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento admi-
nistrativo já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo
máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010,
sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para
se concluir pelo seu arquivamento ou para embasarem a propositura
de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010);

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a rea-
lização de diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a re-
gularização formal do feito;

Resolve:
CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF

Nº 87/2010, referido procedimento administrativo em INQUÉRITO
CIVIL, para apurar atraso e/ou omissão da Casa Lotérica do Mu-
nicípio de Apuí e outros representantes da Caixa Econômica Federal
no que tange ao pagamento aos beneficiários do Bolsa Família".

DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico
administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a
qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que
integram/ venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM;

DETERMINAR, como providências e diligências prelimi-
nares, as seguintes:

1. envie-se o presente à COOJUR, para se promoverem as
devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, des-
tacado nesta Portaria em itálico; interessados: Promotoria de Justiça
de Apuí-AM (representante) e CEF (representado);

2. mantenha-se contato por e-mail com a Promotoria de
Justiça de Apuí-AM, para que, em cooperação com o MPF, informe
se persistem os pontos denunciados no presente inquérito, forne-
cendo-lhe cópia de fl.19. Consigne-se que apreciaria receber resposta
em 20 (vinte) dias.

CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de e-mail acom-
panhado desta portaria em formato digital, solicitando-lhe a publi-
cação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16,
parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela
ser observada também em suas demais determinações, notadamente
no que se refere à prorrogação de prazo e publicidade.

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

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO

PORTARIA No- 6, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

5º Ofício Civel/PR/AM.

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

CONSIDERANDO a competência do Ministério Público Fe-
deral para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos
direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das
populações indígenas, bem como a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos
dos arts. 5º, III, alínea "e", e 6º, VII, alínea "c", e XI, da lei com-
plementar n. 75/93, e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da Constituição
Federal de 1988;

CONSIDERANDO as atribuições do 5º ofício cível sobre os
procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das
minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12, I, da
Resolução PR/AM nº 01/2012;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da re-
solução nº 23/2007 do CNMP, o "o procedimento preparatório deverá
ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual
prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável";

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Re-
solução n. 23/2007 do CNMP, "Vencido este prazo, o membro do
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva
ação civil pública ou o converterá em inquérito civil";

CONSIDERANDO que findou o prazo de vigência do pre-
sente Procedimento Administrativo, e que já houve uma prorrogação
por 90 (noventa) dias;

CONSIDERANDO o ofício encaminhado pela Coordenação
Regional da FUNAI em Manaus (fls. 28/30), as Certidões de fls.
31/32 e a necessidade de novas diligências para solução da ques-
tão;

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO o pre-
sente procedimento administrativo, mantendo-se o seu objeto.

Como providências iniciais, DETERMINA-SE:
I - O envio dos autos à COORJU para conversão e registro

no âmbito da PR/AM.
II - A comunicação da conversão à 6.ª Câmara de Coor-

denação e Revisão, para ciência, por meio do e-mail 6ccr-ad-
min@pgr.gov.br, inclusive com encaminhamento desta portaria em
arquivo digital.

III - Solicitação à Coordenação Regional da FUNAI em
Manaus/AM (encaminhando-lhe cópia das fls. 28/29 e 31/32) de que,
por meio da Coordenação Técnica Local da FUNAI em Maués/AM,
providencie e encaminhe a esta procuradoria um documento oficial
atestando que os pais da indígena Alcilene Oliveira da Silva (Zevaldo
Pereira da Silva e Hélia de Oliveira dos Santos), assim como a
comunidade indígena onde se inserem, aceitam o retorno da indígena
à Aldeia Boas Novas, na Terra Indígena Andirá/Marau, sem intenção
de retaliação.

IV - A designação do Servidor WILSON COLARES DA
COSTA JUNIOR para secretariar os trabalhos.

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR

PORTARIA No- 7, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da
República signatário, no exercício das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil, pelo artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 7.347/1985 e
pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993;

CONSIDERANDO as atribuições do 1º Ofício Cível rela-
tivas à tutela dos direitos do cidadão (PRDC), conforme art. 1º, inciso
I, da Resolução 01/2006 da Procuradoria da República no Estado do
Amazonas (PR/AM), na redação dada pela Resolução 01/2010;

CONSIDERANDO o apurado no Procedimento Administra-
tivo n. 1.13.000.000805/2012-91, que teve por síntese: ""Trata-se de
denúncia anônima em face da SUFRAMA, relatando que o prédio
anexo ao lado da sede localizado na Rua Ministro Andreazza, s/n
Distrito Industrial, será reativado, no entanto não apresenta segurança,
visto haver rachaduras e cedido parcialmente"

CONSIDERANDO que o mencionado procedimento admi-
nistrativo já tramita há mais de 180 (cento e oitenta) dias, prazo
máximo previsto no art. 4º, §1º, da Resolução CSMPF Nº 87/2010,
sem que se tenha logrado trazer aos autos elementos suficientes para
se concluir pelo seu arquivamento ou para embasarem a propositura
de ação civil pública (cf. art. 4º, §4º, da Res. CSMPF 87/2010);

CONSIDERANDO que o CREA/AM solicitou cópia integral
do aludido procedimento para fins de estudar a viabilidade técnica de
proceder à análise dos padrões de segurança do prédio;

CONSIDERANDO, por fim, que subsiste necessária a rea-
lização de diligências, tornando-se imprescindível, para tanto, a re-
gularização formal do feito;

Resolve:
INSTAURAR, nos termos do art. 4º, §4º, da Res. CSMPF Nº

87/2010, INQUÉRITO CIVIL, para apurar as condições de segurança
do imóvel da SUFRAMA sito ao lado da sede localizado na Rua
Ministro Andreazza, s/n Distrito Industrial.

DESIGNAR a servidora Cláudia Breves dos Santos, técnico
administrativo, matrícula nº 21180, para funcionar como secretária, a
qual será substituída, em suas ausências, pelos demais servidores que
integram/venham a integrar o 1º Ofício Cível da PR/AM;

DETERMINAR, como providências e diligências prelimi-
nares:

1. envie-se o presente à COORJUR, para se promoverem as
devidas alterações no Sistema Único, registrando-se o objeto, des-
tacado nesta Portaria em itálico; interessados: SUFRAMA (repre-
sentado);

2. encaminhe-se ao CREA/AM cópia integral do procedi-
mento administrativo ora convertido em inquérito, na conformidade
do que pedido à fl.27, para a finalidade de que o órgão estude a
viabilidade de proceder à análise dos padrões técnicos de segurança
do prédio, conferindo-lhe prazo de 20 (vinte) dias para resposta;

CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão,
mediante a remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de e-mail acom-
panhado desta portaria em formato digital, solicitando-lhe a publi-
cação da presente, na forma do artigo 5º, inciso VI e artigo 16,
parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF Nº 87/2010, devendo ela
ser observada também em suas demais determinações, notadamente
no que se refere à prorrogação de prazo e publicidade.

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

FELIPE AUGUSTO DE BARROS CARVALHO PINTO

PORTARIA No- 7, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

5º Ofício Civel/PR/AM.

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

CONSIDERANDO a competência do Ministério Público Fe-
deral para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos
direitos difusos e coletivos, na defesa judicial e extrajudicial das
populações indígenas, bem como a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas, nos termos
dos arts. 5º, III, alínea "e", e 6º, VII, alínea "c", e XI, da lei com-
plementar n. 75/93, e dos arts. 127, 129, V, e 109, XI, da Constituição
Federal de 1988;

CONSIDERANDO as atribuições do 5º ofício cível sobre os
procedimentos relativos aos direitos das populações indígenas, das
minorias e demais matérias afetas à 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12, I, da
Resolução PR/AM nº 01/2012;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 6º, da re-
solução nº 23/2007 do CNMP, o "o procedimento preparatório deverá
ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável por igual
prazo, uma única vez, em caso de motivo justificável";

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º, § 7º, da Re-
solução n. 23/2007 do CNMP, "Vencido este prazo, o membro do
Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a respectiva
ação civil pública ou o converterá em inquérito civil";

CONSIDERANDO que findou o prazo de vigência do pre-
sente Procedimento Administrativo, e que já houve uma prorrogação
por 45 (quarenta e cinco) dias (fls. 10/11);

CONSIDERANDO a ausência de resposta da Coordenação
Regional da FUNAI em Manaus ao Ofício nº 729/2012/5º OFÍCIO
CÍVEL/PR/AM/SEC-EXT (fl. 12);

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO o pre-
sente procedimento administrativo, mantendo-se o seu objeto.

Como providências iniciais, DETERMINA-SE:
I - O envio dos autos à COORJU para conversão e registro

no âmbito da PR/AM.
II - A comunicação da conversão à 6.ª Câmara de Coor-

denação e Revisão, para ciência, por meio do e-mail 6ccr-ad-
min@pgr.gov.br, inclusive com encaminhamento desta portaria em
arquivo digital.

III - Reiteração do Ofício nº 729/2012/5º OFÍCIO CÍ-
VEL/PR/AM/SEC-EXT à Coordenação Regional da FUNAI em Ma-
naus/AM (encaminhando-lhe cópia das fls. 07/12), com prazo de 5
(cinco) dias úteis para resposta.

IV - A designação do Servidor WILSON COLARES DA
COSTA JUNIOR para secretariar os trabalhos.

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR

PORTARIA No- 18, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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

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

Considerando que é função institucional do Ministério Pú-
blico promover o Inquérito Civil Público e a Ação Civil Pública para
a defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o pa-
trimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica
do Ministério Público da União (LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc.
VII, alínea "b");

Considerando que é função institucional do Ministério Pú-
blico expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los
(artigo 129, inciso VI, CF; artigo 8º, inciso II, LC 75/93);

Resolve converter a presente Peça de Informação n.
1.13.000.000155/2013-65 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para
apurar possível ocorrência de irregularidades na execução do Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, consubstanciada no
desvio de merenda escolar no âmbito da Escola Estadual Sebastião
Augusto Loureiro Filho.

Para isso, DETERMINA-SE:
I - à COORJUR para autuar esta portaria no início do pro-

cedimento e efetuar sua remessa à publicação, nos termos do art. 39
da Resolução n. 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO;

II - prorrogado pelo período de 1 (um) ano o prazo para
conclusão deste, face à necessidade de realização e conclusão de
diligências com vistas à total elucidação dos fatos, conforme dis-
posição do art. 15, da Resolução CSMPF n. 87/2006, com redação
dada pela Resolução CSMPF n. 106, de 06/04/2010, com o registro
no Sistema Único de Informações da data prevista para finalização
dos trabalhos, contados a partir da data da assinatura desta Portaria.

III - seja oficiado o Fundo de Desenvolvimento da Educação
- FNDE - para que:

a) preste informações acerca dos recursos repassados através
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ao mu-
nicípio de Manaus/AM, exercício de 2011, com respectiva prestação
de contas (ainda que não concluída), apresentando documentação
pertinente, de preferência por meio digital;

b) manifeste-se acerca do Relatório de Visita à Escola Es-
tadual Augusto Loureiro Filho (em anexo), especificamente quanto às
irregularidades referentes ao desvio de merenda escolar;

IV - seja oficiado à Secretaria de Educação do Amazonas -
SEDUC/AM - para que se manifeste acerca do Relatório de Visita à

Escola Estadual Augusto Loureiro Filho (em anexo), informando
quais providências foram adotadas quanto as irregularidades refe-
rentes ao desvio de merenda escolar constatadas no referido relatório,
encaminhando cópia da documentação comprobatória, de preferência
por meio digital.

Cumpridas e atendidas as diligências, voltem-me os autos
conclusos.

SÉRGIO VALLADÃO FERRAZ
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO CEARÁ

PORTARIA No- 5, DE 17 DE JANEIRO DE 2013

Autos nº 1.15.002.000160/2012-01.

A Dra. Lívia Maria de Sousa, Procuradora da República
atuante na PRM Polo Juazeiro do Norte/Iguatu/CE, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro na resolução n.º 87, de 03 de agosto de
2006, com as modificações introduzidas pela Resolução n.º 106, de
06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior do Ministério
Público Federal,

Resolve
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Fe-

deral, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o
Procedimento Administrativo em epígrafe em Inquérito Civil Público
- ICP, visando a apurar possíveis irregularidades na aplicação dos
recursos do FUNDEB 60, diante da inobservância do piso nacional
mínimo na remuneração dos Profissionais da Educação Básica no
município do Barro, exercício 2012.

Determinar, de imediato, as seguintes providências:
I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de

Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº
87/2006, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja
dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº
87/2006;

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

Para secretariar os trabalhos, designo a servidora Fabrícia
Helena Linhares Coelho da Silva Pereira.

LÍVIA MARIA DE SOUSA

PORTARIA No- 14, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

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

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal ins-
taurou o Procedimento Administrativo (PA) nº 0.15.000.001635/2012-
98 cujo objeto cinge-se à apurar representação versando sobre pos-
síveis irregularidades no equipamento turístico denominado "Feira de
Artesanato da Beira-Mar", município de Fortaleza/CE.

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de re-
gência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Admi-
nistrativo já expirou;

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investi-
gações, com o intuito de carrear aos autos mais elementos de con-
vicção, DETERMINA:

1. Converter o presente Procedimento Administrativo em
Inquérito Civil Público, mantendo-se sua ementa, número de autuação
e o ofício para o qual distribuído.

2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão
respectiva.

3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial,
considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da
Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da
Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do
Ministério Público Federal.

4. Que a SOTC anote a vinculação do presente ICP ao PA
anterior, para fins de recebimento de ofícios ainda pendentes de
resposta.

5. Após, voltem conclusos para deliberações.

ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO
FEDERAL

PORTARIA No- 38, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

Inquérito Civil.

O Ministério Público Federal, no uso das atribuições cons-
titucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República
instaura o presente Inquérito Civil, da seguinte forma:

Inquérito Civil nº 1.16.000.000523/2012-82
Autor da Representação: TCU - Tribunal de Contas da

União
Possível responsável: Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Resumo: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU.

PROCESSO TC Nº 009.404/2008-8. Cópia do Acórdão nº 168/2012,
acompanhado do relatório e voto que o fundamentaram, exarado
quando da apreciação do Relatório de Levantamento de Auditoria em
epígrafe. Indícios de irregularidades em diversos contratos do Projeto
de Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste
Setentrional, entre as quais, projeto básico deficiente, irregularidade
na execução de convênio, deficiência da fiscalização e supervisão da
obra e sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mer-
cado.

Determina:
a) a autuação desta Portaria;
c) a designação, como secretária, da técnica administrativa

Edilene Barros dos Santos Leite, mat. 23.838-4.
d) o encaminhamento de cópia da presente Portaria para

afixação e publicação.
e) o cumprimento das diligências contidas no Despacho nº

539/2013 - GAB/FP/PRDF.

FREDERICO PAIVA
Procurador da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA No- 14, DE 21 DE JANEIRO DE 2013

Etiqueta PR-ES-00001257/2013.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do
Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribui-
ções constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com
fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos
5º, inciso I, h, inciso III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Com-
plementar nº 75/1993:

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instau-
rado para apurar supostas irregularidades no processo de implemen-
tação do empreendimento Condomínio Praia da Cerca, tendo em vista
representação encaminhada pela Organização Não Governamental
(ONG) Sociedade Gaya Religare, que alega que a área pretendida
para a instalação do empreendimento possui grande concentração de
vida vegetal e animal;

CONSIDERANDO que, de acordo com a representação,
existem dois Procedimentos Administrativos 38020319 e 3923/2009
tramitando, respectivamente, no IEMA e na Prefeitura Municipal de
Guarapari relativos à construção, que tem como empreendedor a
empresa Lazer Guarapari SPE Ltda.;

CONSIDERANDO que, segundo a representante, com a im-
plementação do condomínio, as casas terão a liberdade de serem
edificadas próximas à faixa de domínio da União, que é a faixa
costeira que trará maior impacto cênico e ecológico à região, fato que
não foi analisado com exatidão pelo IDAF, foi subjetivamente citado
no parecer do IEMA, e ignorado pelo empreendedor;

CONSIDERANDO que a Prefeitura de Guarapari já forneceu
a "Anuência Prévia" para a instalação do empreendimento, que não
consiste na autorização para construir, uma vez que, para tanto, é
necessária a Licença Ambiental a ser fornecida pelo IEMA;

CONSIDERANDO que o IEMA informou que o processo
administrativo para a concessão de Licença Ambiental do empre-
endimento se encontra sob análise, sendo que ainda não foi autorizada
qualquer intervenção na área, e que as informações contidas no Re-
latório Técnico da Sociedade Gaya Religare serão observadas no
decorrer do processo.

CONSIDERANDO a necessidade de novas diligências a fim
de apurar as questões suscitadas pela representante, inclusive a ex-
pedição de ofício à ONG para que se manifeste quanto ao que foi
apresentado pelo IEMA e pela Prefeitura Municipal de Guarapari.

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.000909/2012-57
em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com
vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais.

1. Designo como Secretário deste ICP (Portaria CNMP nº
23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Ivana Assini Eleutério,
lotada neste gabinete;

2. Oficie-se à ONG Sociedade Gaya Religare para que se
manifeste sobre as questões apresentadas pelo IEMA e pela Prefeitura
Municipal de Guarapari, enviando cópia dos ofícios OF/Nº 1.242-
2012/DP/MDP/IEMA (fls. 75/81) e PMG/SEMPRAD/GAB/nº 147/12
(fls. 90/91).

CARLOS FERNANDO MAZZOCO

PORTARIA No- 16, DE 21 DE JANEIRO DE 2013

Etiqueta PR-ES-00001435/2013.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do
Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribui-
ções constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com
fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos
5º, inciso I, h, inciso III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Com-
plementar nº 75/1993:

CONSIDERANDO que, a partir de representação cujo re-
presentante solicitou sigilo de seus dados pessoais, foi instaurado
procedimento para apurar a existência de servidores lotados em se-
tores da Prefeitura Universitária da Universidade Federal do Espírito
Santo (PU/UFES) que não cumprem jornada de trabalho;

CONSIDERANDO que, após expedição de ofício à UFES,
foi apresentada documentação comprobatória do cumprimento da jor-
nada de trabalho dos servidores arrolados na representação e das
respectivas atribuições destes servidores;

CONSIDERANDO que estes documentos apresentados pela
UFES possuem idoneidade questionável e não são assinados por um
supervisor de cumprimento de jornada de trabalho por parte dos
servidores lotados na PU/UFES;

CONSIDERANDO que, nos autos do ICP/PR/ES
1.17.000.000964/2009-41, distribuído ao PRDC, apura-se irregula-
ridade no regime de cumprimento das jornadas de trabalho diárias e
semanais pelos servidores da UFES;

CONSIDERANDO que em novembro/2009 foi expedida re-
comendação ao Reitor da UFES, nos autos do ICP mencionado, para
que este adotasse, em prazo razoável, as providências cabíveis no
sentido de adotar mecanismo efetivo e idôneo de controle de jornada
dos servidores da UFES, tal como o controle biométrico;

CONSIDERANDO que, em notícia jornalística do jornal A
Gazeta, datada de 20/11/2012 (fl. 19) consta a informação de que a
UFES abriu procedimento licitatório para aquisição de controles de
ponto eletrônicos, cujas propostas seriam encaminhadas até o dia
2 7 / 11 / 2 0 1 2 ;

CONSIDERANDO que a notícia jornalística informou tam-
bém que em 2013 os servidores da UFES terão que registrar presença
nos equipamentos de controle de ponto eletrônico,

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.000969/2012-70
em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com
vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais.

1. Designo como Secretário deste ICP (Portaria CNMP nº
23, de 17/09/2007, art. 4º, V) o servidor Ricardo Faria Rabelo, lotado
neste gabinete;

2. Oficie-se ao Reitor da UFES para solicitar informações
sobre o nome do supervisor de jornada de trabalho dos servidores da
Prefeitura Universitária e a razão deste servidor não assinar as folhas
de ponto dos servidores lotados neste setor da UFES, além de in-
formações atualizadas sobre a efetiva implantação de controle ele-
trônico de ponto na UFES, em especial na Prefeitura Universitária;

3. Mantenha a tramitação deste procedimento na modalidade
sigiloso.

CARLOS FERNANDO MAZZOCO

PORTARIA No- 20, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Etiqueta PR-ES-00001957/2013.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do
Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribui-
ções constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com
fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos
5º, inciso I, h, inciso III, inciso V, b e 6º, inciso VII, da Lei Com-
plementar nº 75/1993:

CONSIDERANDO que reiteradas constatações de desapa-
recimento/subtração de bens públicos patrimoniados da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) geraram inquéritos policiais, os
quais resultaram em arquivamento por falta de provas de autoria
delitiva;

CONSIDERANDO que alguns desaparecimentos/subtrações
que geraram estes inquéritos policiais não resultaram na devida ins-
tauração de procedimento administrativo disciplinar;

CONSIDERANDO que, no relatório da autoridade policial
proferido no IPL 352/2011 (Processo 0010748-48.2011.4.02.5001),
foi exposta a "falta de zelo com a coisa pública na conduta desta
autarquia federal" (UFES);

CONSIDERANDO que, após solicitação dirigira ao Reitor
da UFES sobre a existência de protocolo ou ato normativo interno de
medidas a serem adotadas em casos de subtração de bens públicos no
âmbito da UFES, foi constatada a inexistência deste ato interno sobre
este tema;

CONSIDERANDO que a UFES está em fase de implantação
de medidas para ampliar a segurança nos 4 campi universitários,
conforme notícia jornalística de fl. 21, publicada no Jornal "A Ga-
zeta" de 29/09/2012, pág. 8, e intitulado "Universidade vai usar quase
mil câmeras para melhorar segurança";

CONSIDERANDO que, após solicitação ao Reitor da UFES
sobre dados atualizados da implantação destas medidas para ampliar
a segurança universitária, foi informada a existência do Pregão Ele-
trônico 116/2012, o qual fora concluído e fora emitida Ordem de
Serviço "para locação, instalação com manutenção preventiva e cor-
retiva dos seguintes sistemas: CFTV, Monitoramento, Rastreamento
Veicular e Ferramentas de Gestão Técnico-Operacional";

Resolvo converter o PA/PR/ES nº 1.17.000.001081/2012-54
em Inquérito Civil Público para orientar a atuação do MPF, com
vistas à eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais.

1. Designo como Secretário deste ICP (Portaria CNMP nº
23, de 17/09/2007, art. 4º, V) o servidor Ricardo Faria Rabelo, lotado
neste gabinete;

2. Expeça-se recomendação ao Reitor da UFES para que
elabore ato normativo interno de medidas a serem adotadas em casos
de subtração de bens públicos no âmbito da UFES.

CARLOS FERNANDO MAZZOCO
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE GOIÁS

PORTARIA No- 2, DE 18 DE JANEIRO DE 2013

Conversão do Procedimento Administrativo
nº 1.16.000.002168/2012-86 em Inquérito
Civil Público.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atri-
buições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129 da Cons-
tituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº
75/1993 e,

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, § 6º, e no art. 4º,
todos da Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico, que o regula o Inquérito Civil Público;

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instau-
rado em 15 de agosto de 2012, a partir de declinação do Ministério
Público Estadual, noticiando a existência de cemitérios quilombolas
centenários, pendentes de regularização;

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do referido
feito, considerado preliminar, mesmo prorrogado, já expirou;

CONSIDERANDO que, para adoção de eventual providên-
cia judicial ou extrajudicial pelo MPF, ainda se fazem necessários
outros atos instrutórios tendentes a verificar o desempenho de ins-
tituições de ensino superior,

DETERMINO
1. A conversão do presente procedimento em Inquérito Civil

Público, para averiguar a natureza e promover a devida proteção e
regularização de cemitérios do Quilombo Mesquita, na Cidade Oci-
dental/GO;

2. A publicação desta Portaria, como de praxe, e sua co-
municação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer
meio hábil;

3. A expedição de ofício ao Município de Cidade Ocidental,
para que informe se já foi dado início ao processo de regularização
dos cemitérios localizados no Povoado Mesquita e, em caso negativo,
que informe os requisitos exigidos pela lei municipal para a re-
gularização ambiental e administrativa;

4. A expedição de ofício à Fundação Cultural Palmares, para
que, confirmando a existência desses cemitérios no território qui-
lombola do Mesquita, informe se já existe algum procedimento ins-
taurado visando a protegê-los e/ou regularizá-los.

MARINA SÉLOS FERREIRA
Procuradora da República

PORTARIA No- 5, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Autos n°: 1.22.011.000137/2012-64.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora 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 Nº 75/93;

c) considerando que o presente procedimento foi instaurado
com o escopo de apurar eventuais irregularidades na aplicação dos
recursos referentes ao Convênio SIAFI nº 567441, celebrado entre a
Prefeitura Municipal de Gouveia e a FUNASA;

d) considerando que o objeto do presente procedimento se
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, por en-
volver possível falha na aplicação de recursos federais;

e) considerando o disposto nos arts. 5º, III, "b"; 6º, VII, "b"
todos da LC 75/93, o disposto no artigo 2º, § 7º da Resolução nº
23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos
autos que indicam a necessidade de apuração de eventual lesão ao
patrimônio público.

Resolve converter este procedimento em Inquérito Civil, de-
terminando, em consequência, que seja observado o disposto no ar-
tigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF.

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências:
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito

civil em epígrafe, numerando a presente com o mesmo número da
primeira folha dos autos, acrescido das letras "A" e "B", evitando-se,
desse modo, a renumeração das folhas;

b) registro no sistema informatizado desta PRMG da pre-
sente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo
15 da Resolução nº 87 do CSMPF;

c) retifique-se a capa do ICP, bem como o sistema infor-
matizado para constar a FUNASA como convenente;

d) expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Gouveia,
requisitando que, no prazo de 30 (trinta) dias encaminhe cópia in-
tegral, se possível escaneada (CD/DVD), do Processo Licitatório nº
046/2011 na modalidade Pregão Presencial nº 011/2011, referente ao
Convênio SIAFI 567441 celebrado com a FUNASA, inclusive dos
atos preparatórios (orçamentos prévios, etc.);

e) expedição de ofício à FUNASA para que, no prazo de 30
(trinta) dias, informe a situação atual da prestação de contas do
Convênio SIAFI 567441, celebrado entre aquela fundação e o Mu-
nicípio de Gouveia.

Designo a servidora MÁRCIA REGINA DA FONSECA pa-
ra secretariar o presente inquérito civil.

Acautelem-se os autos por 45 (quarenta e cinco) dias.

LETICIA RIBEIRO MARQUETE

PORTARIA No- 6, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Autos n°: 1.22.011.000138/2012-17.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora 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 Nº 75/93;

c) considerando que o presente procedimento foi instaurado
com o escopo de apurar eventuais irregularidades na aplicação dos
recursos referentes ao Convênio SIAFI nº 643829 (Contrato de Re-
passe nº 0266299/2008), celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Gouveia e o Ministério das Cidades, com interveniência da Caixa
Econômica Federal;

d) considerando que o objeto do presente procedimento se
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, por en-
volver possível falha na aplicação de recursos federais;

e) considerando o disposto nos arts. 5º, III, "b"; 6º, VII, "b"
todos da LC 75/93, o disposto no artigo 2º, § 7º da Resolução nº
23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos
autos que indicam a necessidade de apuração de eventual lesão ao
patrimônio público.

Resolve converter este procedimento em Inquérito Civil, de-
terminando, em consequência, que seja observado o disposto no ar-
tigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF.

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências:
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito

civil em epígrafe, numerando a presente com o mesmo número da
primeira folha dos autos, acrescido das letras "A" e "B", evitando-se,
desse modo, a renumeração das folhas;

b) registro no sistema informatizado desta PRMG da pre-
sente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo
15 da Resolução nº 87 do CSMPF;

c) expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Gouveia,
requisitando que, no prazo de 30 (trinta) dias encaminhe cópia in-
tegral, se possível escaneada (CD/DVD), do Processo Licitatório nº
029/2011, Dispensa de Licitação nº 003/2011, referente ao Contrato
de Repasse nº 0266299/2008, inclusive dos atos preparatórios (or-
çamentos prévios, licitações desertas, etc.);

d) expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, Agência
Diamantina/MG para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe a
situação atual do Contrato de Repasse nº 0266299/2008, celebrado
entre o Município de Gouveia e o Ministério das Cidades, enca-
minhando cópia dos Boletins de Medição/pendências encontradas.

Designo a servidora MÁRCIA REGINA DA FONSECA pa-
ra secretariar o presente inquérito civil.

Acautelem-se os autos por 45 (quarenta e cinco) dias.

LETICIA RIBEIRO MARQUETE

PORTARIA No- 7, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Autos n°: 1.22.011.000121/2012-51.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora 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 mesma Lei Complementar Nº 75/93;

c) considerando que o presente procedimento foi instaurado
com o escopo de apurar eventual descaso da FUNAI e DSEI com os
indígenas da etnia Kaxixó;

d) considerando que o objeto do presente procedimento se
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, por en-
volver possível lesão aos direitos de comunidade indígena;

e) considerando o disposto nos arts. 5º, III, "e"; 6º, VII, "c",
todos da LC 75/93, o disposto no artigo 2º, § 7º da Resolução nº
23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos
autos que indicam a necessidade de apuração de eventual lesão a
direitos de comunidade indígena.

Resolve converter este procedimento em Inquérito Civil, de-
terminando, em consequência, que seja observado o disposto no ar-
tigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF.

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências:
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito

civil em epígrafe, numerando a presente com o mesmo número da
primeira folha dos autos, acrescido das letras "A" e "B", evitando-se,
desse modo, a renumeração das folhas;

b) registro no sistema informatizado desta PRMG da pre-
sente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo
15 da Resolução nº 87 do CSMPF;

c) Tendo em vista que os ofícios recém expedidos encon-
tram-se em prazo de resposta, determino o acautelamento dos autos
por 30 (trinta) dias.

Designo a servidora MÁRCIA REGINA DA FONSECA pa-
ra secretariar o presente inquérito civil.

LETICIA RIBEIRO MARQUETE

PORTARIA No- 8, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Autos n°: 1.22.011.000122/2012-04.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora 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 Nº 75/93;

c) considerando que o presente procedimento foi instaurado
com o escopo de apurar eventual irregularidade na inexigibilidade de
licitação para aquisição de passagens para o atendimento ao Programa
de TFD do Município de Sete Lagoas;

d) considerando que o objeto do presente procedimento se
insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, por en-
volver possível dano ao erário federal;

e) considerando o disposto nos arts. 5º, III, "b"; 6º, VII, "b",
todos da LC 75/93, o disposto no artigo 2º, § 7º da Resolução nº
23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos
autos que indicam a necessidade de apuração de eventual lesão pa-
trimônio público.

RESOLVE converter este procedimento em Inquérito Civil,
determinando, em consequência, que seja observado o disposto no
artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF.

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências:
a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito

civil em epígrafe, numerando a presente com o mesmo número da
primeira folha dos autos, acrescido das letras "A" e "B", evitando-se,
desse modo, a renumeração das folhas;

b) registro no sistema informatizado desta PRMG da pre-
sente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo
15 da Resolução nº 87 do CSMPF;

c) reitere-se os ofícios 1060/2012 e 1141/2012, encaminhan-
do cópia dos mesmos, bem como de f. 03, assinalando o prazo de 30
(trinta) dias para resposta. Requisite-se, ainda, cópia do processo de
inexigibilidade de licitação referente ao transporte de beneficiários do
TFD.

d) Acautelem-se os autos por 60 (sessenta) dias.
Designo a servidora MÁRCIA REGINA DA FONSECA pa-

ra secretariar o presente inquérito civil.

LETICIA RIBEIRO MARQUETE

PORTARIA No- 19, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da
República infrafirmado, no exercício de suas atribuições constitu-
cionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da
Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Com-
plementar n. 75 de 20 de maio de 1993, e:

Considerando que o artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Resolução n.
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem
como o artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução n. 23/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público consolidaram a nomenclatura de In-
quérito Civil Público como sendo aquela correlata a qualquer in-
vestigação cível não preliminar/preparatória realizada pelo órgão do
Parquet federal;

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

1) a conversão do Procedimento Administrativo nº
1.22.003.000475/2012-03 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para
apurar ocorrência de veículo de carga trafegando com excesso de
peso em rodovia federal;

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

CLÉBER EUSTÁQUIO NEVES

PORTARIA No- 22, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

O Procurador da República que esta subscreve, em exercício
na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais,

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do
Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF;
artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V,
VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº
87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Re-
solução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO os elementos que instruem o procedi-
mento administrativo nº 1.18.000.000122/2012-58, pertinentes ao va-
lor cobrado a título de taxa de inscrição para o exame de ordem da
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil;

CONSIDERANDO a necessidade de se empreenderem novas
diligências ministeriais,

Resolve converter o procedimento administrativo nº
1.18.000.000122/2012-58 em inquérito civil público, visando apurar
ações ou omissões ilícita concernentes ao valor de inscrição para o
exame de ordem da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil.

DETERMINA:
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito

civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e
nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria;

b) oficie-se à Fundação Getúlio Vargas - FGV, organizadora
do exame de ordem, requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias,
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informações detalhadas e documentos que comprovem os custos efe-
tivos para a realização do VI Exame de Ordem Unificado;

c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhe-
cimento e inclusão na sua base de dados;

d) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato di-
gital (PDF) designado: Portaria-número dos autos.pdf, para a As-
sessoria de Comunicação desta Procuradoria da República; que de-
verá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se ainda não o fez, e
inserir o arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br); e

e) com as respostas requisitadas, tornem os autos conclu-
sos.

AILTON BENEDITO DE SOUZA

PORTARIA No- 27, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

O Procurador da República que esta subscreve, em exercício
na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais,

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do
Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF;
artigos 5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V,
VII e VIII, e 11 a 16, da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº
87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e Re-
solução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público);

CONSIDERANDO os elementos que instruem o procedi-
mento administrativo nº 1.18.000.001030/2012-95, pertinentes à falta
de fornecimento de medicamento às vítimas do acidente radiológico
com césio 137, em Goiânia;

CONSIDERANDO a necessidade de se empreenderem novas
diligências ministeriais,

Resolve converter o procedimento administrativo nº
1.18.000.001030/2012-95 em inquérito civil público, visando apurar
eventuais ações e omissões ilícitas do Estado de Goiás, relativamente
à disponibilização de medicamentos às vítimas do acidente radio-
lógico com césio 137, em Goiânia.

DETERMINA:
a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito

civil público, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e
nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria;

b) oficie-se à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, re-
quisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias, informações quanto à re-
gularização do fornecimento dos medicamentos indicados na planilha
de fl. 41;

c) encaminhe-se cópia desta portaria à PFDC, para conhe-
cimento e inclusão na sua base de dados;

d) envie-se cópia desta portaria, em arquivo no formato di-
gital (PDF) designado: Portaria-número dos autos.pdf, para a As-
sessoria de Comunicação desta Procuradoria da República; que de-
verá, em seguida, elaborar nota à imprensa, se ainda não o fez, e
inserir o arquivo na página da cidadania (www.prgo.mpf.gov.br); e

e) com as respostas requisitadas, tornem os autos conclu-
sos.

AILTON BENEDITO DE SOUZA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO MARANHÃO

PORTARIA No- 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e...

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Cons-
tituição da República;

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Com-
plementar nº 75, de 20.05.1993;

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida
Lei Complementar;

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no
rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no
Município de Imperatriz - MA;

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007,
alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006,
alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF...

Converte o Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000111/2012-21 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento
instaurado em virtude do relatório de demandas especiais da CGU nº
00190.0100514/2008-49 que veicula irregularidades relativas à apli-
cação de recursos oriundos do Ministério da Educação constatadas em
auditoria realizada no município de Montes Altos/MA.

Designa, para atuar como secretário do inquérito civil pú-
blico, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de com-
promisso: Luís Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187.

Estabelece, a título de diligências iniciais: Oficiar à CGU,
solicitando cópia dos documentos relativos à aplicação de recursos
oriundos do Ministério da Educação que serviram de fundamento para
elaboração do relatório.

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15
(quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no
Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI,
c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c
art.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que
prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo
junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a
capa da investigação, para que passe a constar o termo "inquérito
civil público".

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República

PORTARIA No- 11, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e...

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Cons-
tituição da República;

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Com-
plementar nº 75, de 20.05.1993;

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida
Lei Complementar;

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no
rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no
Município de Imperatriz - MA;

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007,
alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006,
alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF...

Converte o Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000134/2012-35 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento
instaurado com o escopo de apurar possíveis irregularidades na uti-
lização de recursos federais oriundos do SUS pelo município de Alto
Parnaíba/MA.

Estabelece, a título de diligências iniciais: Conclusão dos
autos ao gabinete.

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15
(quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no
Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI,
c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c
art.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que
prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo
junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a
capa da investigação, para que passe a constar o termo "inquérito
civil público".

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República

PORTARIA No- 12, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e...

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Cons-
tituição da República;

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Com-
plementar nº 75, de 20.05.1993;

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida
Lei Complementar;

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no
rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no
Município de Imperatriz - MA;

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007,
alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006,
alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF...

Converte o Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000135/2012-80 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento
instaurado com o escopo de apurar possíveis irregularidades na uti-
lização de recursos federais oriundos do FNDE, por meio PNAE, pelo
município de Alto Parnaíba/MA.

Estabelece, a título de diligências iniciais: Conclusão dos
autos ao gabinete.

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15
(quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no
Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI,
c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c
art.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que
prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo
junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a
capa da investigação, para que passe a constar o termo "inquérito
civil público".

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República

PORTARIA No- 13, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e...

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Cons-
tituição da República;

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Com-
plementar nº 75, de 20.05.1993;

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida
Lei Complementar;

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no
rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no
Município de Imperatriz - MA;

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007,
alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006,
alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF...

Converte o Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000114/2012-64 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento
instaurado em virtude de representação que noticia de possíveis ir-
regularidades na gestão de recursos oriundo do Ministério do Esporte,
repassados ao município de Itinga do Maranhão/MA por intermédio
do contrato de repasse nº 260.698-10.

Designa, para atuar como secretário do inquérito civil pú-
blico, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de com-
promisso: Luís Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187.

Estabelece, a título de diligências iniciais: Oficiar à Caixa
Econômica Federal, solicitando informações acerca da prestação de
contas do referido contrato de repasse pelo município de Itinga do
Maranhão/MA.

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15
(quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no
Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI,
c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c
art.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que
prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo
junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a
capa da investigação, para que passe a constar o termo "inquérito
civil público".

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República

PORTARIA No- 14, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e...

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Cons-
tituição da República;

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Com-
plementar nº 75, de 20.05.1993;

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida
Lei Complementar;

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no
rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no
Município de Imperatriz - MA;

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007,
alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006,
alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF...

Converte o Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000089/2012-19 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento
instaurado em virtude de reunião de trabalho, que contou com a
participação do Ministério Público do Estado do Maranhão, Minis-
tério Público Federal e Defensoria Pública do Estado do Maranhão,
realizada com o escopo de discutir as deficiências na prestação dos
serviços de saúde da área de oncologia, no município de Impe-
ratriz/MA.
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Designa, para atuar como secretário do inquérito civil pú-
blico, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de com-
promisso: Luís Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187.

Estabelece, a título de diligências iniciais: Apensar ao pre-
sente feito os autos do Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000100/2012-41.

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15
(quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no
Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI,
c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c
art.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que
prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo
junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a
capa da investigação, para que passe a constar o termo "inquérito
civil público".

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República

PORTARIA No- 16, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

A Procuradoria da República no Município de Imperatriz,
Estado do Maranhão, no exercício de suas funções institucionais e...

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Cons-
tituição da República;

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Com-
plementar nº 75, de 20.05.1993;

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida
Lei Complementar;

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no
rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no
Município de Imperatriz - MA;

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007,
alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP;

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006,
alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal - CSMPF...

Converte o Procedimento Administrativo nº
1.19.001.000137/2012-79 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração
do(s) fato(s) abaixo especificado(s):

1) Descrição resumida dos fatos investigados: Procedimento
instaurado em virtude de representação que noticia possíveis irre-
gularidades na gestão de recursos oriundos do Ministério da Saúde
por força da ação de governo denominada Política Nacional de Pro-
cedimentos Cirúrgicos Eletivos de Média Complexidade, empregados
na realização de cirurgias oftalmológicas em regime de mutirão, no
município de Imperatriz/MA.

Designa, para atuar como secretário do inquérito civil pú-
blico, o seguinte servidor, desnecessária a colheita de termo de com-
promisso: Luís Eduardo Pinho de Castro, matrícula 17187.

Estabelece, a título de diligências iniciais: Conclusão dos
autos ao gabinete.

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15
(quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no
Município de Imperatriz - MA, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI,
c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c
art.

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do
presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que
prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução
CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo
junto ao sistema de cadastramento informático, assim como alterada a
capa da investigação, para que passe a constar o termo "inquérito
civil público".

NATÁLIA LOURENÇO SOARES
Procuradora da República

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO MATO GROSSO

PORTARIA No- 339, DE 21 DE SETEMBRO DE 2012

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, com fundamento nos incisos II e III, do artigo
129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo
5º, da Lei Complementar nº75/93;

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, as-
sim como promover inquérito civil e ação civil pública para a pro-
teção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129
da Constituição Federal;

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

Considerando o exercício funcional na área temática do Pa-
trimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a
questões federais;

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

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

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº
1.20.000.000038/2012-86 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para
apurar supostas irregularidades na emissão de certificados de par-
ticipação no projeto de extensão "Liga Acadêmica de Fisiologia Mé-
dica", da Universidade Federal de Mato Grosso, mantendo-se sua
ementa, número de autuação e Ofício para o qual foi distribuído.

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I
do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da
Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério
Público Federal.

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

RODRIGO GOLIVIO PEREIRA

PORTARIA No- 10, DE 21 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo
129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo
5º, da Lei Complementar nº75/93;

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, as-
sim como promover inquérito civil e ação civil pública para a pro-
teção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129
da Constituição Federal;

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

Considerando o exercício funcional na área temática do Pa-
trimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a
questões federais;

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

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

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº
1.20.000.001348/2011-37 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para
apurar suposto de ato de improbidade administrativa pelo Superin-
tendente da FUNASA em Mato Grosso, referente a assédio moral e
prevaricação, em tese praticados; mantendo-se sua ementa, número de
autuação e Ofício para o qual foi distribuído.

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I
do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da
Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério
Público Federal.

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

VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO
RIBEIRO SCARMAGNANI

PORTARIA No- 13, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República signatária, com fundamento nos incisos II e III, do artigo
129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo
5º, da Lei Complementar nº75/93;

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

Considerando ser função institucional do Ministério Público
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, as-
sim como promover inquérito civil e ação civil pública para a pro-
teção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129
da Constituição Federal;

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

Considerando o exercício funcional na área temática do Pa-
trimônio Público e Social e Improbidade Administrativa relacionada a
questões federais;

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

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

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº
1.20.000.000998/2012-46 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para
apurar suposta má-conservação do edifício sede do INSS na cidade
Cuiabá/MT, causando possível dano à saúde dos servidores e se-
gurados; mantendo-se sua ementa, número de autuação e Ofício para
o qual foi distribuído.

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara, nos termos do inciso I
do artigo 62 da Lei Complementar nº75/1993 e do artigo 6º da
Resolução nº87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério
Público Federal.

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

VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO
RIBEIRO SCARMAGNANI

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL

PORTARIA No- 5, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do
Procurador da República subscritor, no uso de suas atribuições cons-
titucionais e legais, com fulcro no art. 129 da Constituição Federal de
1988, no § 1º do art. 8º da Lei n. 7.347/85, no art. 7º, inciso I, da Lei
Complementar n. 75/93, no § 1º do art. 4º da Resolução n. 87/2006 e,
ainda,

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Cons-
tituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia,
bem como promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a
proteção do Patrimônio Público e Social, do Meio Ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129,
incisos II e III);

CONSIDERANDO que compete aos juízos federais proces-
sar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou em-
presa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes (Constituição Federal, art. 109, inciso I);

CONSIDERANDO que é competência do Ministério Público
da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico
(LC 75/93, art. 6º, inciso VII, alínea "b");

CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer ní-
vel ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no
trato dos assuntos que lhes são afetos (Lei n. 8.429/92, art. 4º);

CONSIDERANDO que caracteriza ato de improbidade ad-
ministrativa, atentatório ao princípio da moralidade administrativa e
gerador de enriquecimento ilícito, a obtenção de qualquer tipo de
vantagem patrimonial indevida ou desperdício de dinheiro público em
razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego público
(Lei n. 8.429/92, arts. 9º e 11);

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento desta Pro-
curadoria da República no Município de Ponta Porã/MS, Represen-
tação formulada pelo Município de Ponta Porã/MS, por meio dos
procuradores do aludido município, para apurar eventual malversação
cometida pelos Prefeitos à época, Oscar Goldoni e Carlos Furtado
Fróes, de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), por intermédio do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), ao município de Ponta Porã/MS,
referente aos exercícios financeiros de 1995-1996 e 1997-1998;

CONSIDERANDO que os saldos de convênio, enquanto não
utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de pou-
pança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for
igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de
curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da
dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em pra-
zos menores que um mês (Lei n. 8.666/93, art. 116, § 4º);

CONSIDERANDO que igualmente constitui ato de impro-
bidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseja perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades públicas (Lei n. 8.429/92, art. 10);

Resolve instaurar o presente
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, objetivando apurar eventual

má administração de recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, por intermédio do Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), ao município de Ponta Porã/MS,
referente aos exercícios financeiros de 1995-1996 e 1997-1998, de
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forma a viabilizar a coleta de elementos de convicção aptos a sub-
sidiar a adoção de qualquer das medidas indicadas nos incisos do art.
4º, caput, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Mi-
nistério Público Federal.

Portanto, desde já determino:
1) Registre-se e autue-se a presente Portaria, juntamente com

as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, inciso III, da Res.
CSMPF n. 87/2006).

2) Afixe-se cópia desta Portaria no mural de avisos do hall
de entrada desta Procuradoria, onde qualquer cidadão poderá ter livre
acesso.

3) Remeta-se cópia à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF para ciência e publicidade (art. 6º e 16 da Resolução nº
87/2006 do CSMPF).

4) Designo o Técnico Administrativo Maxsander Loubet pa-
ra acompanhar o presente procedimento administrativo, auxiliando na
confecção de ofícios, intimações, notificações, requisições etc., acom-
panhando o cumprimento de prazos assinados em tais atos e pro-
movendo a adoção das diligências determinadas no prazo máximo de
10 (dez) dias.

5) A Secretaria deste Ofício deverá realizar o controle da
fluência do prazo de 1 (um) ano, dando ciência à Câmara de Co-
ordenação Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão, de acordo com o § 1º do art. 15 da Resolução n. 87/2006, do
CSMPF, fazendo os autos conclusos 05 (cinco) dias antes de sua
ocorrência, com expressa menção a essa circunstância, a fim de pro-
piciar a necessária prorrogação.

6) Expeça-se ofício ao FNDE solicitando que se informe os
valores históricos e atualizados, individualmente e o total, dos pre-
juízos sofridos pela União em razão das irregularidades, bem como
questionando se há título executivo e possibilidade de sanar tais
irregularidades.

7) Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal de Ponta Porã
solicitando que se informem os períodos dos mandatos dos prefeitos
no período de 1995 a 1998.

MARCOS NASSAR

PORTARIA No- 7, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Assunto: Acompanhar a regularidade da
aplicação de verbas oriundas de convênios
federais com o Município de Rio Verde de
Mato Grosso/MS.

O Excelentíssimo Senhor Daniel Fontenele Sampaio Cunha,
Procurador da República no Estado de Mato Grosso do Sul - PRM
Coxim, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da
Constituição da República; artigos 5o, III, "e" e 6ª VII, "c"da Lei
Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, "a", da Lei no 8.625/93; e
pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85,

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

CONSIDERANDO, que é função institucional do Ministério
Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação
civil pública para a defesa do patrimônio público e social, além de
outros interesses difusos e coletivos (incisos II e III do art. 129 c/c
art. 197, ambos da CF/88 c/c art. 6º, VII, "b" e "d" da LC nº
75/93);

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

CONSIDERANDO os sistemas de informações públicas dis-
poníveis e que a promoção da transparência pode evitar atos in-
devidos por parte dos administradores públicos;

CONSIDERANDO informações disponibilizadas nos siste-
mas supracitados, dentre as quais encontram-se os convênios nº
654658 - Ministério da Educação, nº 707497 - Ministério do Esporte,
nº 706442 e nº 606810- Ministério das Cidades, firmados com o
Município de Rio Verde de Mato Grosso/MS.

Resolve
INSTAURAR Inquérito Civil Público objetivando a reali-

zação das diligências necessárias ao devido acompanhamento da apli-
cação de verbas federais provenientes dos convênios acima refe-
renciados com o município de Rio Verde de Mato Grosso/MS, em
ordem a viabilizar a adequada e prévia instrução para as possíveis
medidas judiciais e/ou extrajudiciais eventualmente cabíveis no caso
concreto, nos termos da lei.

NOMEAR os servidores lotados nesta PRM para atuar como
Secretários no presente.

DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes:
1. Registre-se e autue-se os documentos como Inquérito Ci-

vil Público, devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria.
2. Junte-se aos autos as informações, por ora obtidas junto ao

SICONV, em anexo;
3. Pesquise-se, via internet, maiores informações sobre a

execução dos convênios em tela, no site do SICONV e também junto
à ASSPA desta Procuradoria, para fins de instrução inicial do presente
procedimento.

4. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato
Grosso/MS, requisitando-lhe: a) informações detalhadas a respeito do
andamento das obras para as quais foram destinadas as verbas fe-
derais provindas dos convênios em questão, salientando o que foi
efetivamente feito e a previsão para a conclusão dessas obras; b)
informações sobre a fiscalização e acompanhamento técnicos por
parte da prefeitura, bem como a indicação dos servidores por eles

responsáveis; e c) cópia dos contratos de execução da obra, as-
sinalando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para resposta;

5. Oficie-se aos Ministérios da Educação, do Esporte e das
Cidades, requisitando-lhes informações referentes aos respectivos
convênios e à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rio
Verde de Mato Grosso/MS em relação ao convênio firmado com
esses Ministérios, assinalando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para
resposta.

6. Para o convênio aqui tratado, colacione-se as respectivas
informações em anexo próprio.

DAR CIÊNCIA à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Re-
visão do Ministério Público Federal, na pessoa de sua Coordenadora,
remetendo-lhe, em dez dias (Resolução nº 87, de 03/08/06 - CSMPF,
art. 6º), cópia da presente e solicitando a publicação desta portaria.

Após os registros de praxe, deverão ser realizadas as se-
guintes providências: (1) afixar cópia desta portaria no local de cos-
tume; (2) incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível
para consulta no site da Procuradoria da República no Mato Grosso
do Sul.

DANIEL FONTENELE SAMPAIO CUNHA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO PARÁ

PORTARIA No- 3, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos
127 e 129 da Constituição da República;

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

c) considerando os fatos constantes no Procedimento Ad-
ministrativo nº 1.23.003.000079/2012-31 que trata do acompanha-
mento por parte da Comissão Municipal de Enfrentamento da Vio-
lência Sexual Contra Crianças e Adolescentes de Altamira/PA, Pro-
jeto "Rodas de Direito";

d) considerando que, não bastasse a gravidade da situação da
violência sexual contra crianças e adolescentes narrada, há relatos de
vitimas indígenas;

e) considerando que não se trata de caso isolado, mas de
questão que envolve as comunidades indígenas como um todo;

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº
1.23.003.000079/2012-,31, a partir do procedimento administrativo de
mesmo número, para apurar a situação de vulnerabilidade das me-
ninas indígenas em Altamira, sujeitas à prostituição, pelo que de-
termina-se:

1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento admi-
nistrativo que a acompanha como inquérito civil, delimitando o objeto
do presente procedimento;

2 - Oficie-se à FUNAI, dando notícia da instauração deste
ICP e solicitando informações sobre a prostituição;

3 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se
esta instauração à 6ªCCR, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso
VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público e nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16,
§1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério
Público Federal;

4 - Após voltem para análise do relatório apresentado.

THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA

PORTARIA No- 4, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos artigos
127 e 129 da Constituição da República;

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

c) considerando os fatos constantes no Procedimento Ad-
ministrativo nº 1.23.003.000206/2012-00 que trata de representação
do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado
do Pará, relatando precariedade das condições de trabalho da FUNAI
em Altamira;

d) Considerando o contido no Parecer 21 CGGAM/FUNAI,
que condicionou a viabilidade do empreendimento hidrelétrico Belo
Monte à realização de ações preventivas de mitigação, dentre as quais
encontra-se o fortalecimento institucional do órgão indigenista local,
com obrigações dirigidas ao poder público e ao empreendedor;

e) considerando a necessidade de a FUNAI estar apta em
termos de equipe, instalações, mobiliário, equipamentos, materiais,
meios de transporte, dotação orçamentária e demais recursos ne-
cessários para atender as demandas supervenientes em decorrência da
implantação da obra UHE Belo Monte;

f) considerando ainda o disposto no artigo 2º, §7º da Re-
solução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no
artigo 4º, §4º da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do

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

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO nº
1.23.003.000206/2012-00, a partir do procedimento administrativo de
mesmo número, para apurar eventuais falhas nas ações de forta-
lecimento institucional da FUNAI em Altamira, com vistas a pos-
sibilitar a plena atuação da Autarquia, pelo que determina-se:

1 - Autue-se a presente portaria e o procedimento admi-
nistrativo que a acompanha como inquérito civil, delimitando o objeto
do presente procedimento;

2 - Oficie-se à FUNAI em Altamira requisitando esclare-
cimentos quanto cumprimento do Termo de Compromisso, firmado
entre a FUNAI e a Norte Energia, e dos resultados de sua execução.
Requisitar, também, informações acerca da atuação da Coordenação
Regional da FUNAI em Altamira;

3 - Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se
esta instauração à 6ªCCR, para os fins previstos nos artigos 4º, inciso
VI, e 7º, §2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público e nos artigos 5º, inciso VI, 6º e 16,
§1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério
Público Federal,

THAIS SANTI CARDOSO DA SILVA

PORTARIA No- 4, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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 mesma Lei Complementar;

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

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

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

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº
1.23.001.000175/2012-07 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, averiguar o procedimento de regularização fundiária por
parte ICMBio na Floresta Nacional do Itacaiúnas, com a adoção de
providências imediatas no que toca à ausência de levantamento ocu-
pacional da referida Flona, tendo em vista os reiterados danos oca-
sionados pelos ocupantes ilegais da unidade de conservação.

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

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

LUANA VARGAS MACEDO

PORTARIA No- 5, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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 mesma Lei Complementar;

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

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

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

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº
1.23.001.000121/2012-33 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, apurar os fatos relatados no Ofício nº 095/CR/RMAB, re-
ferentes à situação em que se encontra a chácara que serve de alo-
jamento aos índios Xicrin quando necessário o deslocamento destes
para tratamento de saúde em Carajás.

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

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

LUANA VARGAS MACEDO

PORTARIA No- 6, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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 mesma Lei Complementar;

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;

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº
1.23.001.000111/2012-06 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, apurar os fatos noticiados na representação subscritas por
docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Pará - IFPA (Campus Marabá) no que concerne a supostas irre-
gularidades cometidas pela gestão do órgão.

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

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

LUANA VARGAS MACEDO

PORTARIA No- 7, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

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 mesma Lei Complementar;

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

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

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

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº
1.23.001.000165/2012-63 em Inquérito Civil Público, tendo por ob-
jeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº
23/2007, acompanhar o procedimento de regularização fundiária da
área denominada "Fazenda São Jorge", localizada às margens do Rio
Araguaia/Tocantins, tendo em vista que, em vistoria realizada pela
Superintendência do Patrimônio da União - SPU, restou atestado que
a área em discussão é terra pública federal.

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

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

LUANA VARGAS MACEDO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DA PARAÍBA

PORTARIA No- 6, DE 15 DE JANEIRO 2013

Autos nº 1.24.002.000096/2012-51.

O Dr. Bruno Barros de Assunção, Procurador da República
atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro na resolução n. 87, de 03 de agosto de 2006, com as mo-
dificações introduzidas pela Resolução n. 106, de 06 de abril de 2010,
ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal,

Resolve
Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Fe-

deral e arts. 6º, VII, b, e 38, I, da Lei Complementar n. 75/93, o
Procedimento Administrativo, em epígrafe, em Inquérito Civil Pú-
blico - ICP, com o escopo de apurar supostas irregularidades na
ocupação e construção de imóvel familiar às margens do Açude
Público Engenheiro Ávidos.

Determinar, de imediato, as seguintes providências:
I. Comunique-se, por meio eletrônico, à respectiva Câmara

de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução n.
87/2006, remetendo-lhe cópia desta portaria, a fim de que lhe seja
dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução n.
87/2006;

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

Para secretariar os trabalhos, designo o servidor Ivan Perreira
de Melo Júnior.

BRUNO BARROS DE ASSUNÇÃO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO PARANÁ

PORTARIA No- 5, DE 16 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da
República signatário, no exercício de suas atribuições Constitucionais
e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, inc. I a IX
todos da Constituição Federal; no art. 5º, inc. VI e art. 8º, ambos da
Lei Complementar n° 75 de 20 de maio de 1993, bem como nas
disposições da Resolução nº 13/2006, do Conselho Nacional do Mi-
nistério Público e da Resolução nº 77/2004, do Conselho Superior do
Ministério Público Federal, e;

Considerando que é função institucional do Ministério Público
promover, privativamente, a ação penal pública, bem como tendo em
vista o conteúdo e respectivos documentos anexados à Peça Informativa
Criminal nº 1.25.002.001586/2012-27, os quais constituem indícios de
fatos que são, em tese, crimes de ação penal de iniciativa pública, cuja
competência para apuração e julgamento é, em princípio, da Justiça
Federal, o Ministério Público Federal determina a instauração de

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
para apurar a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem

tributário, conforme Representação Fiscal para Fins Penais n.º
1 0 9 3 5 . 7 2 1 3 5 0 / 2 0 11 - 8 7 .

Proceda-se ao registro e autuação do presente feito. Co-
munique-se à 2ª CCR, por meio eletrônico, para fins de publicação
oficial desta Portaria. Acompanhe-se o prazo de 90 (noventa) dias, a
partir desta data, nos moldes do art. 12, da Resolução nº 13/06, do
CNMP, para conclusão do PIC, mediante certidão nos autos após o
seu transcurso.

Considerando que parte dos débitos não foram pagos (AI
51.003.210-9, conforme ofício de fl. 19), tendo havido constituição
do crédito tributário em 04/01/2012, encaminhe-se os autos para aná-
lise de oferecimento de denúncia.

Acompanhe-se a situação do restante dos débitos, os quais
encontram-se com o pagamento em dia, devendo a Receita Federal
ser oficiada anualmente, a começar em setembro de 2013.

LUCIANA FERNANDES PORTAL LIMA GADELHA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE PERNAMBUCO

PORTARIA No- 3, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da Re-
pública abaixo subscrito, titular do 3º Ofício da Tutela Coletiva e Criminal
da Procuradoria da República Polo em Petrolina/Juazeiro, em razão das
atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º,
inc. VII, "b" e art. 7º, inc. I, ambos da Lei Complementar nº 75/93, Re-
solução nº 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e
Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO que foram distribuídas ao 3º Ofício da
Tutela Coletiva e Criminal da Procuradoria da República Polo em
Petrolina/Juazeiro as Peças de Informação nº 1.26.001.000011/2013-
41;

CONSIDERANDO que nos autos do procedimento acima,
consta a representação formulada pelo Sr. LAURO GECISMÁRIO
COSTA, residente na Fazenda Cruz I, Alto Salitre, zona rural de
Juazeiro/BA, informando que desde o dia 25/01/2006, vem solici-
tando, por várias vezes, à COELBA a implantação de energia elétrica
na sua residência, no âmbito do Programa Luz para Todos;

CONSIDERANDO que o Programa Luz Para Todos foi ins-
tituído pelo Decreto n.º 4.873, de 11 de novembro de 2003, e tem por
finalidade o atendimento em energia elétrica à parcela da população
do meio rural brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço
público;

CONSIDERANDO que a situação sofrida pelo representante
pode estar sendo enfrentada por outras famílias, a caracterizar ofensa
a direitos transindividuais;

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de maiores
esclarecimentos para delimitação e extensão das irregularidades apon-
tadas na representação;

DETERMINA:
1) a instauração de Inquérito Civil Público para apuração dos

fatos e suas circunstâncias;
2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no

portal do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, VI c/c art.
16, § 1º, I da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF;

3) a comunicação da presente instauração à 1ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no prazo de 10
(dez) dias, consoante art. 6º da Resolução n.º 87/2010 do CSMPF;

4) a título de diligências investigatórias iniciais:
4.1) requisite-se ao Comitê Gestor do Programa Luz Para

Todos no Estado da Bahia que informe o andamento da execução do
Programa "Luz Para Todos" no município de Juazeiro, quantas re-
sidências ainda faltam serem atendidas e qual o cronograma de im-
plantação de energia elétrica em tais residências;

4.2) requisite-se à COELBA que encaminhe cópia do Termo
de Compromisso, do Programa de Obras e contrato correlato, fir-
mados com a ELETROBRÁS, bem como as prestações de contas a
que se refere o item 4.6.1 do Manual de Operacionalização aprovado
pela Portaria n.º 628/2011.

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA No- 5, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Interessados: Sr. Frederico Augusto Mar-
ques, Município de Três Rios, Independên-
cia Clube. Ementa: "INQUÉRITO CIVIL -
MEIO AMBIENTE - Notícia de possível

degradação ambiental na Ilha do Indepen-
dência Clube, no Rio Paraíba do Sul, no
município de Três Rios - RJ."

O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República
signatária, com fulcro no art. 8º da Lei Complementar nº 75/93 e
artigo 2º, §4° da Resolução n° 23, de 17/09/2007, do Conselho Na-
cional do Ministério Público e

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do re-
gime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
são objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no
art. 127, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar
pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de re-
levância pública aos direitos assegurados na Constituição, promo-
vendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil
pública para proteção do patrimônio público e social, do meio am-
biente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme art. 129,
incisos II e III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, es-
pecificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, "b" e XIV, "g",
da Lei Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a le-
gitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros in-
teresses sociais, difusos e coletivos;

CONSIDERANDO o teor de Representação protocolizada
nesta Procuradoria da República, dando conta de possível degradação
ambiental na Ilha do Independência Clube, no Rio Paraíba do Sul, no
município de Três Rios - RJ

Resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para apu-
rar os fatos noticiados, determinando, desde logo, a adoção das pro-
vidências seguintes:

1- autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade
devida;

2- comunicação à e. 4ª Câmara de Coordenação de Revisão
do Ministério Público Federal;

3-contacte-se o Sr. Frederico Augusto Marques para soli-
citação de maiores detalhes sobre o suposto dano ambiental noticiado,
bem como para que encaminhe, se possível, fotos do local.

Após cumpridas as determinações, venham os autos con-
clusos para deliberações.

VANESSA SEGUEZZI

PORTARIA No- 39, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo
art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º,
inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art.
2º da Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Fe-
deral, bem como nos arts. 1º a 4º da Resolução 23/2007, do Conselho
Nacional do Ministério Público, e, ainda,

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do re-
gime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
são objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no
art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da
instituição zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados
à coletividade, promovendo as medidas necessárias a sua garantia,
notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos,
conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, es-
pecificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea "b" e
XIV, alínea "d", da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei
nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar
na defesa de interesses sociais, difusos e coletivos;

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Saúde da Tutela
Coletiva o procedimento administrativo nº. 1.16.000.002035/2012-18,
instaurado com o escopo de verificar a observância legal de reserva
de vagas destinadas à pessoas portadoras da deficiência no Concurso
Público n° 59/2009;

CONSIDERANDO a existência de questões a serem diri-
midas, com a imprescindibilidade da realização de novas diligências
investigatórias ou a conclusão de diligências já determinadas;

Resolve, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º
da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução
106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Fe-
deral, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público, converter em INQUÉRITO
CIVIL o procedimento administrativo nº 1.16.000.002035/2012-18,
para o prosseguimento das investigações, nos termos definidos no
despacho exarado nos respectivos autos.

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

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA

PORTARIA No- 42, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Procedimento Administrativo nº
1.30.001.004722/2012-81.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições cons-
titucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II
e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea
"h"; inciso III, alínea "b", inciso V, alíneas "a" e "b"; no artigo 6o,
inciso VII, inciso XIV, alínea "f"; e no artigo 7o, inciso I, da Lei
Complementar nº 75/93 e também nas Leis nº 7.347/85 e nº
8.429/92;
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre
outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos
termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I,
da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Fe-
deral zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na
Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde,
promovendo, assim, as medidas necessárias para sua garantia (art.
129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V,
alínea "a" da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO que é também função institucional do
Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e
o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as me-
didas necessárias à sua garantia;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal
promover o inquérito civil e outros procedimentos administrativos, bem
como a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social,
bem como promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções
institucionais (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e arts. 6º, incisos
VII, XII e XIV, alínea "f", e 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento in-
vestigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e in-
teresses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o pa-
trimônio público e os serviços de relevância pública;

CONSIDERANDO os elementos contidos no Procedimento
Administrativo nº 1.30.001.004722/2012-81 instaurado para apurar
possível acumulação ilícita de cargos por parte da servidora pública
federal Daniele Peres Couto;

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1
(um) ano, com a finalidade de apurar a possível irregularidade acima
indicada, bem como a responsabilidade pelo fato apontado.

Destarte, determina ainda a adoção das seguintes providên-
cias:

1) reiterar mais uma vez ofício de fl. 68;
2) registrar a presente portaria;
3) comunicar à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão

do Ministério Público Federal para ciência e providências cabíveis,
inclusive, quanto à publicação;

4) formalizar a autuação desta Portaria como inquérito ci-
vil;

Após, à Divisão de Tutela Coletiva da Procuradoria da Re-
pública no Estado do Rio de Janeiro (DITC) para acautelar por 60
(sessenta) dias, tendo em vista o ofício expedido na presente data, ou
até o retorno das providências adotadas.

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO

PORTARIA No- 43, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Procedimento Administrativo nº
1.30.001.003044/2012-39.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República abaixo assinada, no exercício de suas atribuições cons-
titucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, incisos II
e III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5o, inciso I, alínea
"h"; inciso III, alíneas "b" e "e", inciso V, alíneas "a" e "b"; no artigo
6o, inciso VII, inciso XII, inciso XIV, alínea "f"; e no artigo 7o,
inciso I, da Lei Complementar nº 75/93 e também nas Leis nº
7.347/85 e nº 8.429/92;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre
outros, os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, nos
termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 5º, inciso I,
da Lei Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que a Saúde é direito de todos e dever
do Estado, garantido, inclusive, pelo acesso universal e igualitário às
ações e serviços de saúde para a sua promoção proteção e recu-
peração, consoante o previsto no art. 196 e seguintes da Constituição
da República;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Fe-
deral zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos
serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na
Constituição Federal, dentre estes, as ações e os serviços de saúde,
promovendo, assim, as medidas necessárias para sua garantia (art.
129, inciso II, e art. 197, da Constituição Federal, e art. 5º, inciso V,
alínea "a" da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO que é também função institucional do
Ministério Público Federal a defesa dos direitos e interesses difusos e
coletivos, dentre os quais situa-se os serviços de relevância pública e
o direito de acesso à saúde, podendo, para tanto, promover as me-
didas necessárias à sua garantia;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Fe-
deral promover o inquérito civil e outros procedimentos adminis-
trativos, bem como a ação civil pública para a proteção do patrimônio
público e social, bem como promover outras ações necessárias ao
exercício de suas funções institucionais (art. 129, inciso III, da Cons-
tituição Federal, e arts. 6º, incisos VII, XII e XIV, alínea "f", e 7º,
inciso I, da Lei Complementar nº 75/93);

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento in-
vestigatório, destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam
respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a direitos e in-
teresses, cuja defesa cabe ao Ministério Público, notadamente, o pa-
trimônio público, os serviços de relevância pública e o direito de
acesso à saúde;

CONSIDERANDO os elementos contidos no Procedimento
Administrativo nº 1.30.001.003044/2012-39 instaurado em razão de
representação anônima que noticia possíveis irregularidades na aqui-
sição de kits de saúde bucal pelo Ministério da Saúde, no Programa
Nacional de Saúde Bucal, tanto no que toca ao quantitativo de kits
adquirido, como quanto à qualidade dos produtos que integram os
kits;

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1
(um) ano, com a finalidade de apurar a possível irregularidade acima
indicada, bem como a responsabilidade pelo fato apontado.

Destarte, determina ainda a adoção das seguintes providên-
cias:

1) oficiar ao Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde, conforme minuta;

2) registrar a presente portaria;
3) comunicar à PFDC para ciência e providências cabíveis,

inclusive, quanto à publicação;
4) formalizar a autuação desta Portaria como inquérito ci-

vil;
Após, à Divisão de Tutela Coletiva da Procuradoria da Re-

pública no Estado do Rio de Janeiro (DITC) para acautelar por 60
(sessenta) dias, tendo em vista o ofício expedido na presente data, ou
até o retorno das providências adotadas.

ROBERTA TRAJANO S. PEIXOTO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

PORTARIA No- 4, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo(a) Procura-
dor(a) da República signatário, no exercício das atribuições cons-
titucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República,

Resolve converter o Procedimento Administrativo nº
1.28.200.000160/2012-16 em Inquérito Civil, visando adotar todas as
medidas possíveis e necessárias, judiciais e extrajudiciais, no intuito
de apurar eventuais irregularidades no âmbito.

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGA-
DO(S): Visa apurar junto a FAPERN o motivo da não entrega/fun-
cionamento do Prédio Polo da Cooperativa do Município de Ouro
Branco/RN, construído em parceria do Ministério da Integração Na-
cional e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) IN-
VESTIGADO(S): Diretoria da Fundação de Apoio a Pesquisa do Rio
Grande do Norte e outros

AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Câmara Municipal
de Ouro Branco/RN

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Re-
visão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para
conhecimento e publicação.

CLARISIER AZEVEDO CAVALCANTE DE MORAIS

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA No- 1, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

Inquérito Civil Público. Pmr-Erechim/RS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por este Procurador
da República, no uso de suas atribuições legais, em face do disposto
no artigo 4°, §§ 1° e 2°, da Resolução CSMPF n° 87/2006 e,

Considerando a informação prestada a esta Procuradoria,
através de contato telefônico, dando conta de impedimento, por ór-
gãos estaduais, à aplicação de punições pelos líderes indígenas na
área da comunidade como exercício de seus próprios costumes;

Considerando que o entendimento adotado pelos órgãos es-
taduais vai de encontro ao disposto na Lei nº 6.001/73 (art. 2º, inciso
VI, art. 6º, caput, e art. 57) e na Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho (art. 2º, item 2, alínea 'b', art. 5º, art. 8º,
item 2, e art. 9º), esta ratificada pela República Federativa do Brasil
no ano de 2.002, entrando em vigor em 25 de julho de 2.003;

Considerando ser função institucional do Ministério Público
da União a defesa dos direitos e interesses coletivos das comunidades
indígenas, nos termos do art. 5º, III, "e", da Lei Complementar
75/93;

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União
sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos cor-
relatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos proce-
dimentos de sua competência, requisitar informações, exames, pe-
rícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta
ou indireta, bem como, expedir notificações e intimações necessárias
aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei Complementar n.
75/1993, artigos 7º, incisos II e VII);

Resolve:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, tendo por objeto

"Apurar reclamação de indígenas sobre decisões judiciais locais que
estariam restringindo a aplicação de punições na área indígena", de-
terminando ao setor administrativo que proceda às anotações per-
tinentes.

Autue-se na forma do inciso III do artigo 5º da Resolução nº
87/2010 do CSMPF.

JÚLIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JÚNIOR

PORTARIA No- 3, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

O Ministério Público Federal, por intermédio da Procuradora
da República Anelise Becker, lotada e em exercício na Procuradoria
da República no Município de Rio Grande, RS, no uso de suas
atribuições legais, à vista do disposto nos artigos 127 e 129, inciso
III, da Constituição da República, c/c artigos 5o, incisos I e III, alínea
"e", 6º, inciso VII, alíneas "a" e "d" e 7º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 75/93, e em conformidade com o disposto nas Re-
soluções CSMPF nos 87/2006, diante do implemento, relativamente
ao Procedimento Administrativo autuado nesta PRM sob o nº
1.29.006.000281/2012-19, dos prazos previstos no parágrafo 1o do
artigo 4o da Resolução CSMPF nº 87/2006 (com a redação que lhe
foi conferida pela Resolução CSMPF nº 106/2010), sem que, até o
momento, encontrem-se nele presentes elementos suficientes para a
adoção de qualquer das medidas previstas nos incisos, I, III, IV e V
do artigo 4o da citada Resolução CSMPF nº 87/2006, RESOLVE, na
forma do parágrafo 4o do artigo 4o da Resolução CSMPF nº 87/2006
(com a redação que lhe foi dada pela Resolução CSMPF nº
106/2010), CONVERTÊ-LO EM INQUÉRITO CIVIL, tendo por ob-
jeto "demora no atendimento do menor Daniel dos S., no SPA do
HU/FURG."

Determino, pois, a autuação da presente Portaria, efetuando a
Secretaria as anotações pertinentes nos registros do Procedimento
Administrativo no 1.29.006.000281/2012-19, com vistas à sua con-
versão em Inquérito Civil, bem como a sua comunicação à PFDC,
para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução
CSMPF nº 87/2006.

ANELISE BECKER

PORTARIA No- 19, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL por seu Procurador
da República signatário, nos termos do que dispõe a Resolução 87 de
03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público
Federal, bem como a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público; no uso de suas atribuições
legais e constitucionais, e, especialmente

CONSIDERANDO a notícia de violação ao Regime de De-
dicação Exclusiva, por parte do professor da Universidade Federal de
Santa Maria/RS, Edson Nunes de Morais;

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

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério
Público, promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos (art.129, inciso III, da Cons-
tituição Federal);

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público
Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos admi-
nistrativos correlatos (art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de
20/05/1993);

Resolve nos termos da a Resolução 87, de 03 de Agosto de
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem co-
mo a Resolução 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Na-
cional do Ministério Público, instaurar o presente Inquérito Civil
Público versando sobre: Verificação quanto à notícia de violação do
Regime de Dedicação Exclusiva, por parte do Professor da UFSM,
Edson Nunes de Morais.

DETERMINA:
a. autue-se na categoria de Inquérito Civil Público, comu-

nicando-se, imediatamente, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal (Tema: Improbidade Administrativa -
Código 10014);

b. em atenção ao art. 4º, inciso VI da resolução 23/2007 do
CNMP, afixe-se esta portaria no mural desta PRM;

c. mantenha-se a distribuição do feito a este ofício;
d. após, uma vez juntadas as respostas aos ofícios enca-

minhados, voltem conclusos.

HAROLD HOPPE

PORTARIA No- 24, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Instaura Inquérito Civil Público nº
1.29.000.000016/2013-71.

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 encaminhamento de denúncia anônima
relatando a ocorrência de possíveis irregularidades na atual gestão do
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do
Sul;

CONSIDERANDO que as condutas descritas na represen-
tação, acaso comprovados, podem caracterizar violação aos princípios
da Administração Pública;

CONSIDERANDO que, dentre outras irregularidades, são
noticiadas na representação o uso indevido dos meios institucionais
para promoção pessoal do Presidente, deslocamento de servidora do
órgão para prestação de serviço particular, irregularidades no pa-
gamento de diárias, jetons e representações e existência de servidores
estranhos aos quadros da entidade;
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CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Fe-
deral a defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da
publicidade no âmbito da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes da União na forma do art. 5º, II,
h, da LC 75/93, bem como a defesa do patrimônio público e social e
de outros interesses difusos, como dispõe o art. 129, III, da CF/88;

E, por fim, CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério
Público Federal instaurar Inquéritos Civis Públicos e Procedimentos
Administrativos correlatos (art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e
arts. 4º, II e 5º, ambos da Resolução nº 87/2006, do Conselho Su-
perior do Ministério Público Federal), DETERMINO:

A instauração do Inquérito Civil Público nº
1.29.000.002122/2012-17, tendo por objeto apurar supostas irregu-
laridades praticadas por Ricardo Rivero/Presidente do COREN-RS,
na atual gestão do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do
Rio Grande do Sul/COREN-RS.

Para tanto, deverão ser adotadas as seguintes medidas:
a) Autuação e registro da presente Portaria de Instauração,

nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Mi-
nistério Público Federal, nos termos do art. 6º da Resolução, a fim de
dar publicidade ao ato;

b) a expedição de ofício ao Conselho Regional de Enfer-
magem do Rio Grande do Sul, solicitando informações sobre as
irregularidades apontadas na representação;

c) a expedição de ofício ao COFEN/Conselho Federal de
Enfermagem, para que se pronuncie sobre os fatos em questão;

d) a expedição de ofício ao TCU/SECEX-RS, para que ana-
lise as informações apresentadas;

e) a expedição de ofício ao Núcleo da Saúde e Previdência
Social com cópia da fl. 02 da representação e página do Portal do
COREN que informa sobre "atuação em colaboração com o Mi-
nistério Público Federal", para que adote as medidas que entender
pertinentes, no que diz respeito ao que ali consta;

f) a impressão o conteúdo constante do sítio http://www.en-
fermeiroricardo.com.br/, devendo seu conteúdo ser juntado no feito
na condição de apenso, e acompanhar os ofícios expedidos para o
COFEN e TCU;

g) Junte-se a documentação, material de pesquisa e certidão,
em anexo.

Determino o sigilo quanto a identidade do representante,
devendo ser retirada dos autos a representação contida no envelope
juntado aos autos, passando a compor anexo sigiloso.

CAROLINA DA SILVEIRA MEDEIROS

PORTARIA No- 8, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Conversão de Procedimento Administrativo
Em Inquérito Civil Público. Converte em
Inquérito Civil Público Procedimento Ad-
ministrativo instaurado com o objetivo de
apurar as circunstâncias de ocupação da Es-
cola Municipal de Ensino Fundamental de
Rio Pardo/RO, iniciada em 21/09/2012, por
pessoas despejadas pelo Exército Brasileiro
e pelo ICMBio.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República ao final assinado, no uso de suas atribuições constitu-
cionais e legais, e

Considerando as atribuições relativas à defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts.
127 e 129, III, da CR/88);

Considerando ser função institucional do Ministério Público
o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais
(artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/1993), cabendo ao Ministério
Público Federal a defesa dos Direitos Fundamentais previstos na
Carta Magna, bem assim dos constantes de Tratados Internacionais de
que o País é signatário;

Considerando ser incumbência do Ministério Público garantir
o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados pela Constituição Federal, tomando as me-
didas que reputar necessárias para tanto (Art. 2º da Lei Complementar
nº 75/93);

Considerando a existência de Procedimento Administrativo
n. 1.31.000.001350/2012-11, autuado com o fim de apurar as cir-
cunstâncias de ocupação da Escola Municipal de Ensino Fundamental
de Rio Pardo/RO, iniciada em 21/09/12, por pessoas despejadas pelo
Exército Brasileiro e pelo ICMBio.

Considerando que, em sede de Procedimento Administrativo,
não se logrou realizar todas as diligências necessárias à apuração do
fato trazido ao conhecimento do Órgão Ministerial;

Resolve:
Converter o presente procedimento administrativo em in-

quérito civil público, mantendo-se o mesmo objeto e aproveitando-se
os atos até então praticados;

Nomear os servidores lotados junto à PRDC/RO para atuar
como Secretários no presente.

Determinar como diligências preliminares as seguintes:
1) Registre-se e autue-se o presente Procedimento Admi-

nistrativo como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adequando-se a ca-
pa, bem como os dados lançados no sistema informatizado à nova
situação;

2) Após as formalidades de regularização, não estando
aguardando respostas de Ofícios, em Secretaria, volte-me os autos
conclusos para análise e posterior deliberação.

3) Cientifique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão, nos termos do artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de
agosto de 2006.

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI

PORTARIA No- 11, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Conversão de Procedimento Administrativo
Em Inquérito Civil Público. Converte em
inquérito civil público procedimento admi-
nistrativo com o objetivo de apurar as cir-
cunstâncias que levaram à suspensão das
atividades relativas à UAB/UNIR.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da
República ao final assinada, no uso de suas atribuições constitu-
cionais e institucionais, e

Considerando as atribuições relativas à defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts.
127 e 129, III, da CR/88);

Considerando ser função institucional do Ministério Público
o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais
(art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério
Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o
País é signatário;

Considerando o fundamento da dignidade da pessoa humana,
bem como os compromissos assumidos pelo constituinte originário
consistentes na redução das desigualdades sociais e na garantia do
desenvolvimento nacional (art. 3º, incs. II e III, da CR/88);

Considerando a incumbência deste Parquet de garantir o res-
peito aos direitos assegurados pela Constituição Federal, em especial
a educação em Instituições de Ensino Superior, de atribuição da
esfera Federal;

Considerando a existência de Procedimento Administrativo
n. 1.31.000.001341/2012-12, com o objetivo de apurar as circuns-
tâncias que levaram à suspensão das atividades relativas à
UAB/UNIR;

Considerando que, em sede de procedimento administrativo,
não se logrou realizar todas as diligências necessárias à apuração do
fato trazido ao conhecimento do órgão ministerial, encontrando-se
vencido o prazo para tanto;

Resolve:
Converter o presente procedimento administrativo em in-

quérito civil público, mantendo-se o mesmo objeto e aproveitando-se
os atos até então praticados;

Nomear os servidores lotados junto à PRDC/RO para atuar
como Secretários no presente.

Determinar como diligências preliminares as seguintes:
1) Registre-se e autue-se o presente Procedimento Admi-

nistrativo como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adequando-se a ca-
pa, bem como os dados lançados no sistema informatizado à nova
situação;

2) Após as formalidades de regularização, não estando
aguardando respostas de Ofícios, em Secretaria, volte-me os autos
conclusos para análise e posterior deliberação;

3) Cientifique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão, nos termos do artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de
agosto de 2006.

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI

PORTARIA No- 12, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Conversão de Procedimento Administrativo
Em Inquérito Civil Público. Converte em
inquérito civil público procedimento admi-
nistrativo com o objetivo de apurar os mo-
tivos de interrupção do Curso do Programa
Emergencial de Formação de Professores
da Educação Básica- PARFOR, da UNIR, e
acompanhar as medidas e o cronograma de
reestruturação do curso.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da
República ao final assinada, no uso de suas atribuições constitu-
cionais e institucionais, e

Considerando as atribuições relativas à defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts.
127 e 129, III, da CR/88);

Considerando ser função institucional do Ministério Público
o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais
(art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério
Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o
País é signatário;

Considerando o fundamento da dignidade da pessoa humana,
bem como os compromissos assumidos pelo constituinte originário
consistentes na redução das desigualdades sociais e na garantia do
desenvolvimento nacional (art. 3º, incs. II e III, da CR/88);

Considerando a incumbência deste Parquet de garantir o res-
peito aos direitos assegurados pela Constituição Federal, em especial
a educação em Instituições de Ensino Superior, de atribuição da
esfera Federal;

Considerando a existência de Procedimento Administrativo
n. 1.31.000.000154/2012-10, com o objetivo de apurar os motivos de
interrupção do Curso do Programa Emergencial de Formação de Pro-
fessores da Educação Básica- PARFOR, da UNIR, e acompanhar as
medidas e o cronograma de reestruturação do curso;

Considerando que, em sede de procedimento administrativo,
não se logrou realizar todas as diligências necessárias à apuração do
fato trazido ao conhecimento do órgão ministerial, encontrando-se
vencido o prazo para tanto;

Resolve:
Converter o presente procedimento administrativo em in-

quérito civil público, mantendo-se o mesmo objeto e aproveitando-se
os atos até então praticados;

Nomear os servidores lotados junto à PRDC/RO para atuar
como Secretários no presente.

Determinar como diligências preliminares as seguintes:
1) Registre-se e autue-se o presente Procedimento Admi-

nistrativo como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adequando-se a ca-
pa, bem como os dados lançados no sistema informatizado à nova
situação;

2) Após as formalidades de regularização, não estando
aguardando respostas de Ofícios, em Secretaria, volte-me os autos
conclusos para análise e posterior deliberação;

3) Cientifique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão, nos termos do artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de
agosto de 2006.

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI

PORTARIA No- 16, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Conversão Em Inquérito Civil Público.
Converte em inquérito civil público o pro-
cedimento administrativo instaurado a par-
tir de denúncia de que o IPEM/RO não está
expedindo o documento necessário ao
transporte de cargas perigosas, prejudican-
do, assim, as empresas transportadoras e os
motoristas de caminhão.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República signatária,

Considerando que à Administração Pública, direta ou in-
direta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, cabe a obediência irrestrita aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
todos de aplicação inconteste na prestação de serviço públicos por
seus servidores;

Considerando as atribuições relativas à defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts.
127 e 129, inc. III, da CR/88);

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE RONDÔNIA

PORTARIA No- 180, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012

Conversão Em Inquérito Civil Público.
Converte em inquérito civil público o pro-
cedimento administrativo instaurado para
apurar a denúncia de invasão de área pú-
blica da União localizada entre as ruas Lá-
brea e Santa Luzia, no bairro Nova Es-
perança, Município de Porto Velho/RO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República signatária,

Considerando as atribuições relativas à defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts.
127 e 129, inc. III, da CR/88);

Considerando ser função institucional do Ministério Público
o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais
(art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério
Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o
País é signatário;

Considerando que a defesa do patrimônio público e social,
do meio ambiente, urbanismo, segurança pública e de outros in-
teresses difusos e coletivos, além dos serviços de relevância pública,
constituem atribuições do Ministério Público (art. 129, incisos II e III,
da Constituição Federal);

Considerando que os elementos de prova até então colhidos
apontam a necessidade de aprofundar as investigações;

Resolve:
I - CONVERTER o presente procedimento administrativo

em inquérito civil público, com o fito de apurar a denúncia de invasão
de área pública da União, entre as ruas Lábrea e Santa Luzia, Bairro
Nova Esperança, Município de Porto Velho/RO.

II - NOMEAR Roberto Pinto Monte Junior, lotado na
PRDC/5º Ofício desta unidade do Ministério Público Federal, para
secretariar o presente feito, o qual, por ser servidor ocupante de cargo
em comissão, atuará independentemente de compromisso;

III - CUMPRAM-SE as providências elencadas no DES-
PACHO N. 21357/2012, anexo à presente;

IV - DÊ-SE ciência à Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão, nos termos do artigo 6º da Resolução CSMPF n. 87, de 3 de
agosto de 2006.

RENATA RIBEIRO BAPTISTA
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Considerando ser função institucional do Ministério Público
o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais
(art. 5º da Lei Complementar n. 75/1993), cabendo ao Ministério
Público Federal a defesa dos direitos fundamentais previstos na Carta
Magna, bem assim dos constantes de tratados internacionais de que o
País é signatário;

Considerando o fundamento da dignidade da pessoa humana,
bem como os compromissos assumidos pelo constituinte originário,
consistentes na redução das desigualdades sociais e na garantia do
desenvolvimento nacional (art. 3º, incs. II e III, da CR/88);

Considerando que o desenvolvimento da atividade econô-
mica encontra-se prejudicada pelo não fornecimento do Certificado de
Inspeção Veicular - CIV, documento que autoriza o carregamento de
combustível nas distribuidoras de Petróleo, bem como autoriza a
circulação dos veículos de cargas perigosas, emitido pelo INMETRO-
IPEM,

Resolve:
I - CONVERTER o presente procedimento administrativo

em inquérito civil público, com o fito de averiguar a denúncia de que
o IPEM/RO não está expedindo o documento necessário ao transporte
de cargas perigosas, prejudicando, assim, as empresas transportadoras
e os motoristas de caminhão.

II - PROMOVA-SE a autuação, publicação e registros ne-
cessários;

Cientifique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão, encaminhando cópia desta portaria, nos termos do art. 6º da
Resolução CSMPF n. 87, de 2006.

Após voltem os autos conclusos para análise e posteriores
providências.

WALQUÍRIA IMAMURA PICOLI

PORTARIA No- 17, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Conversão Em Inquérito Civil Público.
Converte em Inquérito Civil Público Pro-
cedimento Administrativo instaurado com o
objetivo de apurar a falta de serviço de
energia elétrica do Programa Luz Para To-
dos no Projeto Jequitibá, em Candeias do
Jamari/RO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República ao final assinado, no uso de suas atribuições constitu-
cionais e legais, e

Considerando as atribuições relativas à defesa da ordem ju-
rídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts.
127 e 129, III, da CR/88);

Considerando ser função institucional do Ministério Público
o zelo pela observância dos princípios constitucionais fundamentais
(artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/1993), cabendo ao Ministério
Público Federal a defesa dos Direitos Fundamentais previstos na
Carta Magna, bem assim dos constantes de Tratados Internacionais de
que o País é signatário;

Considerando ser incumbência do Ministério Público garantir
o respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública
aos direitos assegurados pela Constituição Federal, tomando as me-
didas que reputar necessárias para tanto (Art. 2º da Lei Complementar
nº 75/93);

Considerando a flagrante necessidade de se apurar as even-
tuais irregularidades relacionadas aos uso de verbas provenientes da
União, especialmente no que concerne aos programas voltados a
proporcionar condições dignas à população;

Considerando a existência de Procedimento Administrativo
n. 1.31.000.000980/2012-61, autuado com o fim de apurar a a falta de
serviço de energia elétrica do Programa Luz Para Todos no Projeto
Jequitibá, em Candeias do Jamari/RO.

Considerando que, em sede de Procedimento Administrativo,
não se logrou realizar todas as diligências necessárias à apuração do
fato trazido ao conhecimento do Órgão Ministerial;

Resolve:
Converter o presente procedimento administrativo em in-

quérito civil público, mantendo-se o mesmo objeto e aproveitando-se
os atos até então praticados;

Nomear os servidores lotados junto à PRDC/RO para atuar
como Secretários no presente.

Determinar como diligências preliminares as seguintes:
1) Registre-se e autue-se o presente Procedimento Admi-

nistrativo como INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, adequando-se a ca-
pa, bem como os dados lançados no sistema informatizado à nova
situação;

2) Após as formalidades de regularização, não estando
aguardando respostas de Ofícios, em Secretaria, volte-me os autos
conclusos para análise e posterior deliberação;

3) Cientifique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Ci-
dadão, nos termos do artigo 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de
agosto de 2006.

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SANTA CATARINA

PORTARIA No- 16, DE 25 DE JANEIRO DE 2013

7º Ofício - Saúde, Previdência e Cidadania.
Cidadania. Saúde. Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (Ebservh). Irregula-
ridades Na Adesão e/Ou Na Exigência de
Adesão. Universidade Federal de Santa Ca-
tarina - UFSC.

O Ministério Público Federal, por seu Procurador signatário,
no uso de suas atribuições na Subseção Judiciária Federal de Flo-
rianópolis/SC;

Considerando as funções institucionais do Ministério Público
Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, c/c
artigo 129, III e IX, da Constituição da República;

Considerando que é função institucional do Ministério Pú-
blico a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos (arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República;
arts. 81/82 e 91/92 da Lei 8.078/90 e art. 21 da Lei n.º 7.347/85);

Resolve:
Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o fim de apu-

rar possíveis irregularidades na adesão e/ou na exigência de adesão da
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC à Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (EBSERVH).

Desde logo determina-se o que segue:
a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil Público,

nos termos do art. 2º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional
do Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles
nos sistemas informatizados desta Órgão;

b) comunique-se a instauração do Presente à r. Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão;

c) acoste-se os documentos que instruem a presente;
d) após, voltem conclusos.

MAURÍCIO PESSUTTO

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SÃO PAULO

PORTARIA No- 33, DE 17 DE JANEIRO DE 2012

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições cons-
titucionais e legais, e considerando que:

- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em
São Paulo, o procedimento administrativo nº 1.34.001.000897/2012-
70, para apurar relatos de diversas irregularidades que teriam ocorrido
no concurso de provas e títulos para o Magistério de Ensino Superior
da UNIFESP ;

- o referido procedimento ainda está em fase de instrução e
já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, § 6º, da Resolução de
n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa
prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as me-
didas aplicáveis, determinando o quanto segue:

1. autue-se esta portaria e o procedimento administrativo nº
1.34.001.000897/2012-70 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Re-
solução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público);

2. registre-se e publique-se, inclusive na página da internet,
controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico);

3. comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão - PFDC, inclusive para a publicação no Diário
Oficial desta portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Re-
solução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público).

ADRIANA SCORDAMAGLIA

PORTARIA No- 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2013

Autos nº 1.34.010.001089/2012-11.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu órgão sig-
natário, no exercício de suas funções institucionais, e,

Considerando que é função institucional do Ministério Pú-
blico Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos
interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis;

Considerando que o Ministério Público é o titular exclusivo
da ação penal pública, nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição
Federal e art. 6º, inc. V, da Lei Complementar n.º 75/93, bem como
a possibilidade de requisição de dados, informações e documentos,
nos termos do art. 129, inc. VI e e artigo 7º, incisos II da Lei
Complementar n.º 75/93;

Considerando o art. 1º da Resolução n. 13 do Conselho
Nacional do Ministério Público, na qual se afirma que o proce-
dimento investigatório criminal é instrumento de natureza adminis-
trativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do Mi-
nistério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apu-
rar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo
como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não,
da respectiva ação penal;

Resolve, com fundamento no artigo 129 da Constituição
Federal e disposições pertinentes da lei complementar nº 75/93, ins-
taurar PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, sob res-
ponsabilidade da Procuradora da República Anna Flávia Nóbrega

Cavalcanti Ugatti, para apurar eventual prática de crime previsto no
artigo 337-A, do Código Penal, SP, detectada, em tese, na reclamação
trabalhista nº 0204300-97.2008.5-15-0066-RT, em trâmite pela 3ª Va-
ra do Trabalho de Ribeirão Preto, SP, em que figuram, como re-
clamadas, as empresas CICAL VEÍCULOS e LACIC VEÍCULOS
LTDA, sediadas na aludida cidade.

ANNA FLÁVIA NÓBREGA CAVALCANTI UGATTI
Procuradora da República

PORTARIA No- 4, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procu-
rador da República signatário, e considerando o disposto nos arts.
129, III, da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto
na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Na-
cional do Ministério Público e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de
2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e con-
siderando, ainda, o que consta do Procedimento Administrativo nº
1.34.014.000135/2012-24, DETERMINA a conversão do presente fei-
to em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, para apurar notícia de possível
ocorrência de dano ambiental no empreendimento Contornos: sul de
Caraguatatuba e de São Sebastião/Litoral Norte. Determino, ainda, a
realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria;
b) a comunicação da instauração do ICP à 4ª Câmara de Coordenação
e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria,
para fins de publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 16, § 1º,
I, da Resolução nº 87/06.

RICARDO BALDANI OQUENDO

PORTARIA No- 14, DE 30 DE JANEIRO DE 2013

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

Considerando que o Procedimento Preparatório
1.34.004.000867/2012-33 foi instaurado para apurar falta de controle
de pagamentos do SERPRO, em razão da comprovação de que um
empregado, em exercício na PGFN Campinas, assumiu cargo em
prefeitura municipal, mas continuou recebendo indevidamente o sa-
lário pelo cargo que não exercia;

Considerando que o SERPRO é empresa pública federal;
Considerando que, compulsados os autos na Inspeção Or-

dinária de Janeiro de 2013, verifica-se que, até o momento, não foi
possível reunir as informações necessárias para total instrução do
feito,

Determino a conversão do Procedimento Preparatório
1.34.004.000867/2012-33 em INQUÉRITO CIVIL (5ªCCR), manten-
do-se o mesmo assunto que já consta da capa dos autos.

Após os registros de praxe e a devida comunicação à Câmara
de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos artigos 4º, VI,
e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do
Ministério Público, determino:

a) Extraia-se cópia integral dos autos para ajuizamento de
ação de improbidade administrativa contra Pedro Camilo Rieli;

b) Expeça-se novo ofício ao SERPRO, com cópia de fls. 45-
51, para que informe a razão pela qual, apesar da PFN ter lançado
devidamente faltas em todas as folhas de frequência do ex-empregado
Pedro Camilo Rieli, continuou a efetuar o pagamento integral da
remuneração do empregado, detalhando como são realizados os pro-
cedimentos de apuração de frequência antes do pagamento. Informe,
outrossim, o nome e qualificação completa do empregado responsável
pela ordenação dos pagamentos indevidos a Pedro Camilo Rieli. Pra-
zo de 30 dias.

Designo como corresponsável pelo procedimento: E1.

EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA

PORTARIA No- 24, DE 28 DE JANEIRO DE 2013

PR-SP-00004605/2013.

O Ministério Público Federal, por este Procurador da Re-
pública signatário, no exercício das atribuições constitucionais con-
feridas pelo art. 129 da Constituição da República, e:

CONSIDERANDO que o artigo 129, inciso III, da Cons-
tituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Pú-
blico "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos";

CONSIDERANDO que o artigo 6º, inciso VII, da Lei Com-
plementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da
União "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para pro-
teção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e
social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses indi-
viduais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades
indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias
étnicas e ao consumidor; e v) outros interesses individuais indis-
poníveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos";

CONSIDERANDO que o art. 74, inciso I, da Lei nº
10.471/2003 (Estatuto do Idoso) dispõe: "Art. 74. Compete ao Mi-
nistério Público: I - instaurar o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, in-
dividuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso;"

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 2º do mesmo
Estatuto: "Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas
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as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade.";

CONSIDERANDO o que estabelece o art. 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor: "Art. 51. São nulas de pleno
direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento
de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações con-
sideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em des-
vantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade";

CONSIDERANDO o enunciado da Súmula nº 302 do Su-
perior Tribunal de Justiça, que estabelece: "É abusiva a cláusula
contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hos-
pitalar do segurado.";

CONSIDERANDO a informação de que alguns planos de
saúde estabelecem cláusulas contratuais limitando temporalmente o
período de internação hospitalar das pessoas idosas;

Resolve, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea "d", da Lei
Complementar nº 75/93, e no exercício de suas funções institucionais,
INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que pre-
ceituam os artigos 4º e 12, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional
do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO tendo por
objeto apurar eventual ilegalidade na limitação estabelecida pelos
planos de saúde no tempo de internação hospitalar das pessoas ido-
sas.

FIGURANDO COMO INTERESSADOS:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIO-

NISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL - SINDINAPI; e
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR -

ANS
FICA DETERMINADO, ainda:
a) sejam providenciadas as anotações pertinentes, notada-

mente no Sistema Único;
b) a comunicação à Procuradoria Federal dos Direitos do

Cidadão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e
16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2006, acerca da
presente instauração de Inquérito Civil Público; e

c) a designação dos servidores Marcos Antonio Mancuso,
Técnico Administrativo, como Assessor e André Luís Toshiyuki S.
De Castro, Técnico Administrativo, para fins de auxiliarem na ins-
trução do presente ICP;

d) seja oficiada à ANS, solicitando informações sobre a
prática de mercado ora combatida, bem como se existe regulamen-
tação sobre o assunto; e

e) seja oficiado ao SINDINAPI, solicitando informações so-
bre referida prática de mercado, bem como dados sobre reclamações
e queixas de idosos sobre ela.

Publique-se também na forma do que preceitua o artigo 4º,
inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17
setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público.

JEFFERSON APARECIDO DIAS

PORTARIA No- 31, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições cons-
titucionais e legais, e considerando que:

- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em
São Paulo, o procedimento administrativo nº 1.34.001.000510/2012-
13, a partir da denúncia formulada pelo Sr. José Maria de Oliveira,
noticiando supostas irregularidades cometidas pela UNIESP - União
das Instituições Educacionais FIES, do Ministério da Educação, que
estaria sendo utilizado para atrair novos alunos, mediante o com-
promisso de pagamento, pela Instituição de Ensino, do financiamento
contratado pelo aluno.

- o referido procedimento ainda está em fase de instrução e
já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, § 6º, da Resolução de
n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa
prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as me-
didas aplicáveis, determinando o quanto segue:

1. autue-se esta portaria e o procedimento administrativo nº
1.34.001.000510/2012-13 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Re-
solução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público);

2. registre-se e publique-se, inclusive na página da internet,
controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico);

3. comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão - PFDC, inclusive para a publicação no Diário
Oficial desta portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Re-
solução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público).

ADRIANA SCORDAMAGLIA

PORTARIA No- 32, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da
República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições cons-
titucionais e legais, e considerando que:

- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em
São Paulo, o procedimento administrativo nº 1.34.001.002482/2012-
31, a partir da denúncia à Polícia Federal, dando em conta possível
irregularidade em concurso de residência médica da Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP) em 2012, relacionado a atribuição
de notas da 2ª fase do certame (análise do cúrriculo e entrevista).

- o referido procedimento ainda está em fase de instrução e
já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, § 6º, da Resolução de
n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público;

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa
prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as me-
didas aplicáveis, determinando o quanto segue:

1. autue-se esta portaria e o procedimento administrativo nº
1.34.001.002482/2012-31 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Re-
solução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público);

2. registre-se e publique-se, inclusive na página da internet,
controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da
Resolução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Pú-
blico);

3. comunique-se a instauração à Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão - PFDC, inclusive para a publicação no Diário
Oficial desta portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Re-
solução de n.º 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público).

ADRIANA SCORDAMAGLIA

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SERGIPE

PORTARIA No- 3, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

Peças de informação nº
1.35.000.000064/2013-62. Assunto: Apurar
suposta irregularidade na falta de qualidade
da cobertura das ligações e serviço de in-
ternet móvel, oferecido pela empresa VIVO
S/A no Estado de Sergipe, bem como na
impossibilidade de clientes de planos pré-
pagos utilizarem a internet móvel.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do
Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício da
Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe,
com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º,
II "d", da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, "a", da Lei
8.625/93, no art. 8º, § 1º da Lei 7.345/85, e nos termos do artigo 2º,
inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério
Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da
Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17
de dezembro de 2007:

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

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu
artigo 6º, inciso VII, 'c', dispõe ser função institucional do Órgão
Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao
adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;

Considerando que, nos termos do art. 39, incisos II e III, da
Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público Federal
exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que
se cuidar de garantir-lhes o respeito pelos órgãos da administração
pública federal direta ou indireta e pelos concessionários e permis-
sionários de serviço público federal;

Considerando que a Constituição da República de 1988 con-
sagrou a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica
(art. 170, inciso V, CF/88) e que, segundo o art. 5º da Lei n.º 9.472,
de 16/07/1997, na disciplina das relações econômicas no setor de
telecomunicações, deverão ser observados, entre outros princípios, a
defesa do consumidor e a repressão ao abuso do poder econômico;

Considerando que é obrigação da Agência Nacional de Te-
lecomunicações - ANATEL, entidade autárquica federal vinculada ao
Ministério das Comunicações, organizar a exploração dos serviços de
telecomunicações, nos termos da Lei nº 9.472/1997, inclusive o dis-
ciplinamento e a fiscalização da execução, a comercialização e o uso
dos serviços (art. 1º, parágrafo único), devendo adotar medidas que
propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos
usuários (art. 2º, III) , bem como as providências necessárias ao
atendimento do interesse público, tais como a repressão das infrações
aos direitos dos usuários (art. 19, XVIII);

Considerando que os serviços de telecomunicações se in-
serem no âmbito das relações de consumo, estando sujeitos ao re-
gramento estabelecido na n.º Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor, devendo ser prestados de forma adequada e eficaz, um
dos direitos básicos do consumidor (artigo 6º, X);

Considerando que um dos direitos básicos do consumidor é o
de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de
produtos ou serviços, consoante se depreende do artigo 6º, inciso IV,
do CDC, bem ainda que os preceitos dessa natureza são nulos de
pleno direito por disposição expressa do artigo 51 do mesmo diploma
legal;

Considerando o conteúdo das peças informativas nº
1.35.000.000064/2013-62, consistentes em mensagem eletrônica re-
cebida no sistema de denúncias via web dessa Procuradoria da Re-
pública em Sergipe, formulada pelo Sr. José Tuany Campos de Me-
nezes, o qual noticia a péssima qualidade do serviço de telefonia
móvel (cobertura, ligações e internet móvel) da empresa VIVO S/A,
bem como se insurge contra a suposta impossibilidade de uso do
serviço de internet móvel pelos clientes titulares de linhas móveis
habilitadas em planos pré-pagos;

Considerando que a qualidade do serviço prestado pela ope-
radora VIVO já é objeto de apuração no âmbito da Procuradoria da
República em Sergipe, no bojo do Inquérito Civil Público nº
1.35.000.000623/2012-53, instaurado pela Portaria nº 019/2012-2º
OTC, da lavra da Procuradora Regional da República Gicelma Santos
do Nascimento;

Considerando que a negativa de oferecimento do serviço de
internet móvel aos clientes pré-pagos não está alcançada pela referida
apuração, e que os consumidores tem direito à proteção contra prá-
ticas abusivas, consoante disposições da Lei nº 8.078/1990 (Código
de Defesa do Consumidor), sendo vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços "recusar a venda de bens ou a prestação de serviços,
diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pa-
gamento" (art. 39, IX), exigindo-se, por conseguinte, a devida apu-
ração e, se for o caso, adoção das medidas cabíveis;

Resolve instaurar o competente INQUÉRITO CIVIL PÚ-
BLICO, determinando-se:

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com
as peças informativas nº 1.35.000.000064/2013-62, pela Secretaria de
Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de in-
formação adotados pelo Ministério Público Federal, como "Inquérito
Civil Público", vinculado à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF, registrando-se como seu objeto: "Apuração de possível negativa
da prestação de serviço de internet móvel aos clientes titulares de
linhas móveis habilitadas em planos pré-pagos"; e como possíveis
responsáveis: "VIVO S/A";

2. Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da
servidora Katiesla dos Santos Costa, ocupante do cargo de Técnico
Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 -
CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com
redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), para
funcionar como Secretária; a qual será substituída, em suas ausências,
pelos demais servidores em exercício no 3º Ofício da Tutela Co-
letiva;

3. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente
portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal (Consumidor e Ordem Econômica), por meio eletrônico (para
o endereço 3camara@pgr.mpf.gov.br), nos termos do art. 6º, da Re-
solução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI,
Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF);

4. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República
no Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP).

Como providências investigatórias iniciais, determino:
1. Expedição de ofício à Gerência da Unidade Operacional

da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) em Sergipe,
requisitando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias, manifestação porme-
norizada sobre a segunda parte da representação de f. 03, indicando-
se, especialmente: a) se existe alguma justificativa técnica que res-
palde a negativa da prestação de serviço de internet móvel aos clien-
tes titulares de linhas móveis habilitadas em planos pré-pagos; b) se
a prática noticiada se encontra amparada em algum ato normativo ou
homologatório daquela agência; e c) se já existe, no âmbito daquele
órgão, alguma apuração administrativa em razão da referida prática;

2. Expedição de memorando à Chefia Administrativa dessa
Procuradoria da República, solicitando-lhe a liberação do servidor
Orácio do Rosário Filho para a realização de diligência em lojas da
operadora VIVO, com o objetivo de verificar a possibilidade de
contratação do serviço de internet móvel clientes titulares de linhas
móveis habilitadas em planos pré-pagos, colhendo-se, em caso ne-
gativo, as justificativas apresentadas pelo(s) empregado(s) das em-
presas.

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do
CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Secretaria
de Tutela Coletiva realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01
(um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante cer-
tidão nos autos após o seu transcurso.

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA

PORTARIA No- 3, DE 24 DE JANEIRO DE 2013

Peças de Informação nº
1.35.000.000062/2013-73. Assunto: Apurar
supostas irregularidades consistentes na fal-
ta de pagamento de salários e 13º dos ser-
vidores públicos municipais de Capela/SE,
não obstante a entrada de verbas destinadas
à educação (FUNDEB, MDE, QS e PNA-
TE), bem como a falta de transporte escolar
para os alunos desde a 2ª quinzena de de-
zembro de 2012 por parte do ex-prefeito ,
Sr. Manoel Messias Sukita Santos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do
Procurador da República signatário, oficiante junto ao 2º Ofício do
Patrimônio Público da Procuradoria da República no Estado de Ser-
gipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no
art. 6º, VII "d", da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, "a", da
Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87
do Conselho Superior do Ministério Público Federal, de 03 de agosto
de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho
Nacional do Ministério Público, de 17 de dezembro de 2007:

Considerando que o Ministério Público é instituição per-
manente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da
Constituição Federal;
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Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu
artigo 6º, inciso VII, 'd', dispõe ser função institucional do Órgão
Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção de interesses individuais indisponíveis, homogêneos,
sociais, difusos e coletivos;

Considerando que legalidade, moralidade e eficiência foram
elevados à condição de princípios da Administração Pública pelo
caput do art. 37 da Constituição Federal;

Considerando as informações contidas nas peças de infor-
mação nº 1.35.000.000062/2013-73 instaurado a partir de represen-
tação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUN-
DEB do município de Capela/SE;

Considerando que as informações colacionadas até o mo-
mento são suficientes à instauração de inquérito civil público, nos
termos do art. 2º, inciso II e §4º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, e
do art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com
redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010);

Resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO,
determinando-se:

1. Registro e autuação da presente Portaria juntamente com
as peças informativas nº 1.35.000.000062/2013-73, pela Secretaria de
Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC), nos sistemas de in-
formação adotados pelo Ministério Público Federal, como "Inquérito
Civil Público", vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF, registrando-se como seu objeto apurar supostas irregularidades
consistentes na falta de pagamento de salários e 13º dos servidores
públicos municipais de Capela/SE, não obstante a entrada de verbas
destinadas à educação (FUNDEB, MDE, QS e PNATE), bem como a
falta de transporte escolar para os alunos desde a 2ª quinzena de
dezembro de 2012 por parte do ex-prefeito , Sr. Manoel Messias
Sukita Santos;

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente
portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais por meio eletrônico
(para o endereço publica@pgr.mpf.gov.br), nos termos do art. 6º, da
Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º,
VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87
CSMPF) com cópia à 5º Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal (Patrimônio Público e Social) para ciên-
cia;

3. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze)
dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República
no Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP).

Como providência investigatória necessária à continuidade
da instrução do feito, determino:

Expedição de ofício à Gerência do Banco do Brasil em
Capela, requisitando que encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias,
extratos das contas FUNDEB, MDE, QSE, PNAT e demais recursos
federais, dos meses de outubro a dezembro de 2012, bem como cópia
de todos os documentos (cheques, ordens bancárias) relativas a sa-
ques e transferências destas contas da Prefeitura Municipal de Ca-
pela/SE.

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do
CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a Secretaria
de Acompanhamento em Tutela Coletiva (SETC) realizar o acom-
panhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do
presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu trans-
curso.

HEITOR ALVES SOARES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIAS REGIONAIS

1a- REGIÃO

PORTARIA No- 9, DE 29 DE JANEIRO DE 2013

A PROCURADORA DO TRABALHO, que esta subscreve,
no uso de suas atribuições legais,

Considerando o teor dos fatos relatados no procedimento nº
REP 000397.2012.01.003/0 - 303, instaurado a partir de Relatório de
Fiscalização realizado pela Gerência Regional do Trabalho e Em-
prego de Campos dos Goytacazes e encaminhado a esta Procuradoria
Regional do Trabalho da 1ª Região - Procuradoria do Trabalho no
Município de Campos dos Goytacazes, para investigar a prática de
irregularidades trabalhistas perpetradas por SERTENGE S/A., con-
cernentes a realização de terceirização ilícita, em atividade fim, o
descumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho e
normas relativas a controle de jornada, repouso semanal remunerado,
adicional de transferência, dentre outras;

Considerando o disposto nos arts. 127 e 129 da Constituição
da República, art. 6º, VII e 84, III, da Lei Complementar nº 75/93 e
art. 8º, §1º da Lei nº 7347/85, que atribuem ao Ministério Público do
Trabalho a defesa dos interesses difusos, coletivos, sociais e indi-
viduais indisponíveis dos trabalhadores, RESOLVE: Instaurar o In-
quérito Civil nº IC 000397.2012.01.003/0 - 303 em face de SER-
TENGE S/A.. Presidirá o inquérito a Procuradora do Trabalho MAR-
CELA CONRADO DE FARIAS RIBEIRO, que poderá ser secre-
tariado pelos servidores Carlos Eduardo Jacintho Lobo e Eduardo
Xavier de Souza, Analistas Processuais.

MARCELA CONRADO DE FARIAS RIBEIRO

1ª CÂMARA

EXTRATO DA PAUTA Nº 2/2013(ORDINÁRIA)
(Sessão de 5 de fevereiro de 2013, às 15h)

Resumo dos processos incluídos em pauta,
para apreciação e julgamento pela 1ª Câ-
mara, na Sessão Ordinária Pública, em re-
lação ou de forma unitária, nos termos dos
artigos 15, 94, 97, 105, 130, 141, §§ 1º ao
5º, e 143 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução nº 246/2011.

PROCESSOS RELACIONADOS

- Relator, Ministro VALMIR CAMPELO

TC-018.765/2007-0
Natureza: Tomada de Contas -
Exercício: 2006
Responsáveis: Adriana Karla Nunes Barbuio (432.817.103-87) e ou-
tros
Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - MS
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-019.646/2009-0
Natureza: Atos de Admissão
Interessados: Allan Kleber Coutinho Leite (927.618.795-20) e ou-
tros
Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

T C - 0 3 2 . 2 8 9 / 2 0 11 - 1
Natureza: Prestação de Contas -
Exercício: 2010
Responsáveis: Allan Simões Toledo (050.080.458-30) e outros
Órgão/Entidade: BB Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.250/2012-9
Natureza: Atos de Admissão
Interessados: Carlos Rafael Pereira (009.623.650-76) e outros
Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.265/2012-6
Natureza: Atos de Admissão
Interessados: Elizeu Melo da Silva (669.683.802-34) e outros
Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.270/2012-0
Natureza: Atos de Admissão
Interessados: Rafael Darriba Lamas Pereira (332.695.468-90) e ou-
tros
Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.552/2012-5
Natureza: Aposentadoria
Interessado: Angela Maria Cavalcanti de Oliveira (144.568.774-72)
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda em Alagoas
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.559/2012-0
Natureza: Aposentadoria
Interessados: Adail Bezerra Viana (045.103.304-30) e outros
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda na Paraíba
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.631/2012-2
Natureza: Aposentadoria
Interessados: Carlos Pires de Lima (237.284.506-34) e outros
Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça - STJ
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.747/2012-0
Natureza: Aposentadoria
Interessado: Julia Pereira Gomes (115.294.902-00)
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda em Rondônia
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.836/2012-3
Natureza: Atos de Admissão
Interessado: Jose Francisco Pereira (048.328.264-25)
Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.918/2012-0
Natureza: Pensão Civil
Interessado: Jaffet João de Bastiani (004.192.060-00)
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda no Rio Grande do Sul
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.976/2012-0
Natureza: Pensão Civil
Interessados: Laide Santana Pimentel (196.175.422-34) e outros
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda no Acre
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-042.981/2012-3
Natureza: Pensão Civil
Interessados: Amelia Macêdo Barros (394.045.523-72) e outros
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda no Piauí
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-043.126/2012-0
Natureza: Aposentadoria
Interessado: Marco Antonio Carlos Cotrim (598.423.348-72)
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda em São Paulo
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-043.183/2012-3
Natureza: Aposentadoria
Interessados: Arnaldo Barbosa dos Santos (080.185.705-82) e ou-
tros
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda na Bahia
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-043.252/2012-5
Natureza: Aposentadoria
Interessados: Arlete de Matos Menezes da Rocha (092.686.932-91) e
outros
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda no Amapá
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-045.189/2012-9
Natureza: Atos de Admissão
Interessados: Ana Thays Landim Sousa (003.218.643-60) e outros
Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. - MF
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-045.366/2012-8
Natureza: Aposentadoria
Interessado: Geazi Saturnino Sales (026.336.552-20)
Órgão/Entidade: Superintendência de Administração do Ministério da
Fazenda no Amazonas
Advogado constituído nos autos: não há.

- Relator, Ministro WALTON ALENCAR RODRIGUES

TC-001.076/2013-2
Natureza: Pensão Civil
Interessado: Vilma Miria Guedes Barbosa (985.751.636-04)
Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Em Minas Gerais - Mapa
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-002.254/2012-3
Natureza: Pensão Civil
Interessado: Irene Wenceslau da Cunha (693.903.477-34)
Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde/RJ
Advogado constituído nos autos: não há.

TC-010.049/2012-6
Natureza: Embargo de Declaração em Representação.
Recorrentes: Attilio Valentini (537.334.526-15) e Francisco do Nas-
cimento Nobrega (490.799.727-20).
Entidade: Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde.
Advogado constituído nos autos: Sergio de Andréa Ferreira (OAB/RJ
79.890).

T C - 0 1 2 . 1 2 6 / 2 0 11 - 0
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Superintendência Estadual da Funasa em MG
Interessada: Marlene Maria Carrara Campos
Advogado constituído nos autos: não há.

T C - 0 1 2 . 1 6 4 / 2 0 11 - 9
Natureza: Aposentadoria
Interessados: José Gonçalves Chaves (142.498.804-78); José Pereira
Gondim (005.148.613-04); Levi Bronzeado dos Santos (040.025.124-
87)
Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba
Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
Advogado constituído nos autos: não há.

Tribunal de Contas da União
.




