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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00397397-2018| 

PORTARIA Nº 45, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Designa a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República no 

Estado de Rondônia e PRMs vinculadas. 

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF 

nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar os Procuradores Regionais da República Stella Fátima Scampini e Vinícius Fernando Alves Fermino, e o Procurador 

da República Gustavo Nogami para, sob a presidência do Corregedor-Geral, compor a Comissão de Correição Ordinária na Procuradoria da República 

no Estado de Rondônia e nas Procuradorias da República nos Municípios de Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, a realizar-se no período de 10 a 21 de 

setembro de 2018, cujo fim é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do Membro do Ministério Público Federal no exercício de 

suas funções, o cumprimento das obrigações legais (art. 236 da LC 75/93), bem como levantar as dificuldades e necessidades da unidade, com objetivo 

de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos Órgãos Superiores do Ministério Público Federal. 

Art. 2º No procedimento da correição ordinária será observado o Ato Ordinatório CMPF nº 1, de 7 de fevereiro de 2013. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 

Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no Diário Oficial da União. 

 

SANDRA CUREAU 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00397400-2018| 

PORTARIA Nº 46, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Altera a Portaria CMPF nº 44, de 12 de julho de 2018. 

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em exercício, no uso das atribuições lhe são conferidas pela 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF nº 
100, de 3 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 
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Art. 1º Incluir o Procurador Regional da República Januário Paludo na Comissão de correição ordinária designada pela Portaria CMPF 

nº 44, de 12 de julho de 2018, publicada no DMPF-e- EXTRAJUDICIAL, de 18 de julho de 2018, Página 19. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico e no 

Diário Oficial da União. 

 

SANDRA CUREAU 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00028347-2018| 

PORTARIA Nº 238, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30/2008, em conformidade com 

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 34/2018, recebido em 24 de 

julho de 2018), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça a seguir 

nominados: 

1.GABRIELA BAETA MELLO para atuar perante a 256ª Promotoria Eleitoral - Comarca de Cabo Frio, período de 18 a 31 de julho 

de 2018, em razão da licença paternidade do Promotor de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.; e 

2.  MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS para prestar auxílio perante a 62ª Promotoria Eleitoral-Comarca de Saquarema, 

especificamente no processo nº 453-10.2016.6.19.0062, no dia 25 de julho de 2018, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00018303-2018| 

PORTARIA Nº 145, DE 16 DE JULHO DE 2018 

 

Referência: Procedimento Preparatório 1.11.000.001122/2017-31 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6.º, VII, da Lei Complementar 

n.° 75, de 20 de maio de 1993, e 

Considerando a tramitação nesta Procuradoria da República em Alagoas da Notícia de Fato em epígrafe, autuada a partir de Tutela 

coletiva, na qual noticia possíveis irregularidades na prestação de serviços públicos pelo Instituto de Metrologia (INMETRO) em Alagoas. Ausência de 

qualificação técnica de servidores, locais inadequados, ausência de licitações. Maceió/AL. 

Considerando ser função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a proteção do 

patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos do art. 129, inciso III da Constituição Federal; 

Considerando a complexidade do feito, que possivelmente a instrução não se encerrará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem 

como que não existem elementos suficientes neste momento para a adoção das providências elencadas nos incisos do I, III e IV do art. 4º da Resolução 

n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução n.º 106, do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

DETERMINA: 

1) a conversão da Procedimento Preparatório nº 1.11.000.001122/2017-31 em Inquérito Civil para apuração dos fatos acima referidos, 

mantendo-se o número de autuação originário; 

2) nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, do servidor José Humberto de Vasconcelos, matrícula 26090, ocupante do 

cargo de Técnico Administrativo, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e art. 5º, V, da Resolução n. 87/2006 do CSMPF, para funcionar 

como Secretário, em cujas ausências será substituído por qualquer servidor em exercício no 7º Ofício da Procuradoria da República em Alagoas; 

3) após os registros de praxe, a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, conforme 

disposto no art. 6º da Resolução n° 87, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação 

desta Portaria no Diário Oficial da União e no portal do Ministério Público Federal; 

4) cumpra-se as providências exaradas no despacho retro; 

5) afixar cópia desta portaria no local de costume, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Cumpra-se. 

 

ROBERTA LIMA BARBOSA BOMFIM 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00032093-2018| 

PORTARIA Nº 22, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

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

constitucionais e legais, 
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Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 

129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a defesa de 

interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 
(LC nº 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

Considerando que, embora encerrado o prazo de tramitação deste procedimento, ainda não foi possível concluir sua instrução. 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001990/2017-46 em INQUÉRITO CIVIL, com a finalidade 
de “Apurar possíveis ocorrência de irregularidades no controle de frequência dos servidores no âmbito do DSEI-Manaus.” 

 Para tanto, DETERMINO, desde já, as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no sistema Único. 

2. Cumpra-se as diligências determinadas no despacho de conversão. 

 

THIAGO PINHEIRO CORRÊA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00047561-2018| 

PORTARIA Nº 1, DE 20 DE JUNHO DE 2018 

 

Instaura Procedimento de Acompanhamento com o fito de adotar as providências 

cabíveis em relação ao processamento da ação civil pública nº 

2008.33.00.002519-8, proposta para fins de dispensar medicamento destinado ao 

combate de doença pulmonar obstrutiva crônica. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 8º, inciso III da Resolução nº 174/2017 do 

Conselho Nacional do Ministério Público, e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 

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

indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida, na rede pública, por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), gerido conjuntamente por União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

CONSIDERANDO a instauração do expediente PR-BA-00030723/2018, que apura fato relacionado ao processamento da ação civil 
pública nº 2008.33.00.002519-8, proposta para fins de dispensar medicamento destinado ao combate de doença pulmonar obstrutiva crônica; 

CONSIDERANDO que a documentação reunida no presente expediente revela a possibilidade, em princípio, de ser proposto 
cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 e seguintes do Novo Código de Processo Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento às apurações. 

RESOLVE: 

Converter o expediente nº. PR-BA-00030723/2018 em PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, para continuar a apuração 
do objeto mencionado na ementa desta Portaria, determinando as seguintes providências: 

1. Comunique-se à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para conhecimento, com cópia desta portaria, solicitando que seja 
providenciada a devida publicação; 

2.cumpra-se a diligência indicada no item 3 (três) do despacho PR-BA-00032834/2018. 

Prazo: 1 ano 

 

VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004547-2018| 

PORTARIA Nº 18, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000075/2018-27 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 
75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Fátima/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 
atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 
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TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004546-2018| 

PORTARIA Nº 19, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000076/2018-71 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Canudos/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 

atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004548-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000057/2018-45 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Abaré/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 

atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004549-2018| 

PORTARIA Nº 22, DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000048/2018-54 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 
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ASSUNTO: "Verificar, no Município de Paripiranga/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 

atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004544-2018| 

PORTARIA Nº 23, DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000071/2018-49 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República infrafirmada, no uso de suas atribuições constitucionais e 

legais, 

CONSIDERANDO o art. 127 da Constituição Federal, pelo que “o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO o art. 129, inciso III, da Constituição Federal, que afirma serem “funções institucionais do Ministério Público 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”, bem como o art. 5º, III, “d” e 6º, XIV, “g”, da Lei Complementar nº 75/93; 

RESOLVE, com fundamento no artigo 129, III, da Constituição Federal, bem como art. 6º, VII, alínea “b” e art. 7º, inciso I, da LC 

75/93, converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

a) Registre-se o presente como Inquérito Civil, com o seguinte assunto: 

ASSUNTO: "Verificar, no Município de Chorrochó/BA, a instalação de instrumentos que permitam o controle social do horário de 

atendimento dos serviços de atendimento médico e odontológico". 

TEMA: Combate à Corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00005996-2018| 

PORTARIA Nº 30, DE 19 DE JULHO DE 2018 

 

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

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

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

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

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

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

e) Considerando, outrossim, que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados na Notícia de Fato nº 1.14.007.000063/2018-92; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 

23/2007: “Apurar notícia de ausência de prestação de contas dos recursos provenientes do contrato de repasse nº 0331576-56/2010, celebrado com o 

município de Macarani/BA, tendo por objeto a execução de pavimentação do bairro Novo Horizonte, durante a gestão do prefeito Antônio Carlos Macedo 

de Araújo”. 

Determina, ainda: 

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

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 
e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) expeça-se ofício ao TCU solicitando informações atualizadas acerca do processo TC nº. 000.238/2016-3, notadamente acerca da 
conclusão do julgamento do pedido de reconsideração formulado por Antônio Carlos Macedo de Araújo. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00004113-2018| 

PORTARIA Nº 45, DE 10 DE JULHO DE 2018 
 

NF n. 1.14.003.000144/2018-22 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de possível dano ambiental em área de preservação permanente; 
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CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal por envolver área de preservação 

federal e sua autuação ser objeto de fiscalização de autarquia federal. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objetivo de “Apurar notícia de 

possível desmatamento no interior da EESGT - Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins supostamente atribuído a ELTON PITROWSKY. Processo 
ICMBio: 02098.000004/2016-57”. 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

Barreiras/BA, 24 de julho de 2018 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00004138-2018| 

PORTARIA Nº 47, DE 12 DE JULHO DE 2018 

 

NF n. 1.14.003.000143/2018-88 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de possível dano ambiental em área de preservação permanente; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal por envolver área de preservação 
federal e sua autuação ser objeto de fiscalização de autarquia federal. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objetivo de “Apurar notícia de 

possível desmatamento no interior da EESGT - Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins supostamente atribuído a NASCIMENTO DE FRANÇA 

MACHADO”. 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00004134-2018| 

PORTARIA Nº 48, DE 13 DE JULHO DE 2018 
 

NF n. 1.14.003.000142/2018-33 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de possível dano ambiental em área de preservação permanente; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal por envolver área de preservação 
federal e sua autuação ser objeto de fiscalização de autarquia federal. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objetivo de “Apurar notícia de 

possível desbarrancamentos com carreamentos de sedimentos para o interior da ESEC Serra Geral do Tocantins, supostamente causados por Jorge Alfredo 
Lauck”. 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

Barreiras/BA, 24 de julho de 2018. 
 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00004111-2018| 

PORTARIA N° 49, DE 13 DE JULHO DE 2018 

 

 NF n. 1.14.003.000141/2018-99 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de possível dano ambiental em área de preservação permanente; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal por envolver área de preservação 
federal e sua autuação ser objeto de fiscalização de autarquia federal. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objetivo de “Apurar notícia de 
desmatamento no interior da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, supostamente praticado por Vicente Mashario Okamoto. 
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Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 4ª 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

RAFAEL GUIMARÃES NOGUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004558-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 15 DE MARÇO DE 2018 

 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000211-2017-06. Ementa: 

Irregularidade no transporte escolar oferecido pelo Município de ANTAS aos 

alunos da rede municipal/estadual de ensino. Necessidade de inspeção pelo órgão 

de trânsito. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do Procedimento Preparatório em epígrafe, pela procuradora da República 

signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da República, e nos 

artigos 1°, 2°, 5°, I, h, e III, da Lei Complementar n. 75-93, e nos artigos 1º, 25, IV, a, e 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625-93, 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 

PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia; 

 CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 

6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75-93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625-93, 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 ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75-93, do artigo 

27, parágrafo único, IV, Lei n. 8.625-93, e artigo 15, da Resolução n. 23-2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, expedir recomendações, 

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 

fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma do 

artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República, a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece que é dever da sociedade e do Poder Público garantir a toda criança e 

adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB-1988), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na idade própria (artigo 208, I da CRFB-1988); 

CONSIDERANDO que é competência e dever dos Municípios promover o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino 

(artigo 11, VI da Lei 9.394-96), atuando, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil, cabendo ao Estado, por seu turno, a mesma 

obrigação no tocante aos alunos da rede pública estadual de ensino (artigo 211, §1º e 2º da Constituição da República e art. 10, VII da Lei 9.394-96); 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 136, inciso II, da Lei n. 9.503-97, os veículos especialmente destinados à condução 

coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, exigindo-se, para tanto inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as informações colhidas no bojo do procedimento em epígrafe, conforme relatado pelo 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS, os veículos utilizados no transporte escolar dos alunos da rede pública 

municipal/estadual de ensino do Município de Antas-BA não cumprem os requisitos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro em relação ao 

transporte escolar, notadamente quanto à existência de autorização específica para condução de escolares, habilitação de condutores e equipamentos de 
segurança; 

CONSIDERANDO que a situação acima narrada afigura-se flagrantemente ilegal, atentando contra o disposto nos artigos 206, I e 
208, VII da Constituição Federal, artigos 4º, VIII, 10, VII e 11, VI da Lei 9394/96 (LDB), bem assim artigos 136 a 139 do Código de Trânsito Brasileiro; 

RECOMENDA-SE ao Diretor-Presidente do DETRAN do Estado da Bahia que providencie a inspeção em TODOS os veículos 

atualmente utilizados para transporte escolar pelo Município de Antas-BA (pertencentes à frota própria do município ou a terceiros contratados para este 

fim) encaminhando, no prazo de 60 (sessenta) dias, relatório das inspeções realizadas, bem como as providências adotadas a partir das referidas inspeções. 

Na forma do art. 6º, XX, e do art. 8º, §5º, da Lei Complementar nº 75-93, fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para 

manifestação quanto ao atendimento da recomendação, advertindo-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos 

estabelecidos, poderá ensejar a tomada das medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 

A partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seu destinatário como pessoalmente 

ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 

não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação ao agente público mencionado acima ou outros, bem como com relação aos entes 

públicos com responsabilidade e competência no objeto. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00004557-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 15 DE MARÇO DE 2018 

 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.14.006.000211-2017-06. Ementa: 

Necessidade de condições mínimas para o funcionamento Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS-FUNDEB do 

Município de Antas-BA. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do Procedimento Preparatório em epígrafe, pelo Procurador da República infra-

assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da República, e nos 

artigos 1°, 2°, 5°, I, h, e III, da Lei Complementar n. 75-93, e nos artigos 1º, 25, IV, a, e 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 8.625-93; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, inciso II da Constituição da República, é função institucional do MINISTÉRIO 

PÚBLICO zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Carta Magna, promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 129, III, da Constituição da República, do artigo 

6º, inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75-93, e do artigo 25, IV, a, da Lei n. 8.625-93, 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 ao MINISTÉRIO PÚBLICO compete, nos termos do artigo 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, do artigo 

27, parágrafo único, IV, Lei n. 8.625-93, e artigo 15, da Resolução n. 23-2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, expedir recomendações, 

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, 

fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na forma do 

artigo 205, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República, a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece que é dever da sociedade e do Poder Público garantir a toda criança e 

adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito fundamental à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 

exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (artigo 205 da CRFB-1988), assegurando educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17 (dezessete) anos, inclusive para aqueles que não tiverem acesso na idade própria (artigo 208, I da CRFB-1988); 

CONSIDERANDO a apuração feita no bojo do Procedimento nº 1.14.006.000211-2017-06, instaurado para apurar suposta omissão 

por parte da Prefeitura de Antas-BA no fornecimento de suprimentos e recursos necessários à manutenção ao funcionamento do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social, bem como a inadequação da frota própria destinada ao transporte escolar no mesmo município; 

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 24, caput, da Lei n. 11.494-2007, o acompanhamento e o controle social sobre a 

distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim; 

CONSIDERANDO que nos termos do artigo 24, § 10, da Lei n. 11.494-2007, compete ao Município garantir a infra-estrutura e 

condições materiais adequadas à execução plena das competências do CACS-FUNDEB. 

CONSIDERANDO que o Artigo 25, caput, da Lei 11.494-2007, determina que os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais 

mensais, atualizados, relativos aos recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos assim como os referentes às despesas realizadas ficarão 

permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo, e ser-
lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por meio eletrônico; 

CONSIDERANDO que o artigo 25, parágrafo único, III, do mesmo diploma legal, informa que o CACS-FUNDEB pode requisitar 

ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a: a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com recursos do 

Fundo; b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o 

respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados; c) documentos referentes aos convênios com as instituições a que se 
refere o art. 8º desta Lei; 

CONSIDERANDO que a notícia de que o Município de Antas-BA não vem garantindo a infraestrutura e condições materiais 

adequadas à execução plena das competências do CACS-FUNDEB nem fornece as informações e documentos requisitados pelo mesmo Conselho no 

âmbito de sua função fiscalizadora; 

RECOMENDA-SE ao Município de Antas-BA que promova as diligências necessárias para que seja garantida a infraestrutura e 

condições materiais adequadas à execução plena das competências do CACS-FUNDEB, fornecendo, em especial: i) local apropriado com condições 

adequadas para as reuniões do Conselho; ii) disponibilidade para a utilização de equipamento de informática; iii) transporte para o deslocamento dos 

membros do Conselho aos locais relativos ao exercício de sua competência, inclusive, para as reuniões ordinárias e extraordinárias; iv) recursos humanos 

necessários às atividades de apoio do Conselho, bem como, no mesmo prazo, forneça os documentos solicitados pelo CACS-FUNDEB, sob pena da 

omissão ensejar a caracterização de ato de improbidade administrativa, estabelecendo-se o prazo de 30 dias para que seja informado ao Ministério Público 
as providências adotadas. 

Na forma do art. 6º, XX, e do art. 8º, §5º, da Lei Complementar nº 75-93, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, 

para manifestação quanto ao atendimento da recomendação, indicando as medidas que tenham sido ou que serão adotadas pela edilidade para adequação 

dos pontos mencionados, advertindo-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada 

das medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 

A partir da data de entrega da presente recomendação, o Ministério Público Federal considera seu destinatário como pessoalmente 

ciente da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 
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Por fim, faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público Federal sobre o tema, 

não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação ao agente público mencionado acima ou outros, bem como com relação aos entes 

públicos com responsabilidade e competência no objeto. 

 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PRM-SAM-ES-00003348-2018| 

PORTARIA Nº 34, DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

Instaura inquérito civil para apurar suposta construção irregular de uma casa, em 

área de restinga, na região de Barra Nova, São Mateus/ES. 4ª CCR. Criminal. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, II, III e 6º, VII, da Lei 

Complementar nº 75/1993, CONSIDERANDO que: 

1 – Tramita nesta Procuradoria a NF nº 1.17.003.000149/2018-43, instaurada para apurar suposta construção irregular de uma casa, 

em área de restinga, na região de Barra Nova, São Mateus/ES. 

2 – Em razão disso, verifica-se a necessidade de diligenciar junto aos órgãos fiscalizadores competentes para apurar os fatos narrados 

na representação de fl. 02. 

3 – Incumbe ao Ministério Público, conforme determinado pelo art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, atuar na proteção e defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

Assim sendo, resolvo converte este procedimento em Inquérito Civil, determinando o registro e autuação, pela ementa e Grupo 

Temático em epígrafe. 

DETERMINO ainda: 

A – a inclusão no Sistema Único, se já não constar, dos seguintes interessados/partes: IEMA; Secretaria de Patrimônio da União. 

B – a expedição de ofício: 

1º) À Polícia Militar Ambiental em São Mateus solicitando a realização de diligência in loco para verificar a ocorrência de possível 

crime contra o meio ambiente e a situação das crianças mencionadas na representação. Em caso positivo, solicita-se: i) a qualificação dos possíveis 

infratores; ii) providências, junto ao conselho tutelar, sobre as crianças. 

2º) ao IEMA, solicitando diligência no local da representação a fim de diagnosticar os problemas relatados e, confirmando a 

irregularidade, adotar as providências administrativas cabíveis para proceder a demolição da casa, conforme dispõe os artigos 3, inciso VIII, 19 e 101, 

VI, do Decreto nº. 6515/08. 

3º) À Secretaria de Patrimônio da União solicitando diligência no local da representação a fim de diagnosticar os problemas relatados 

e, confirmando a irregularidade, adotar as providências administrativas cabíveis para proceder a demolição da casa, conforme dispõe o artigo 6, inciso 

IV, do Decreto-Lei nº 2.398/1987. 

Designo para secretariar o presente procedimento o servidor Fabiano Demo de Araújo, sem prejuízo de outro(a) servidor(a) em 

substituição. 

Ao Setor Jurídico para atuação, registro, controle de vencimento, remessa de cópia para publicação e demais providências de praxe, 

observada especialmente a Resolução CSMPF nº 87, de 6/04/2010 (consolidada) e as orientações da correspondente Câmara de Coordenação e Revisão 

ou Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 

 

JORGE MUNHÓS DE SOUZA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00034964-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 47, DE 18 DE JULHO DE 2018 
 

PPE nº 1.18.000.001160/2018-13 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do Procurador Regional Eleitoral signatário, consoante designação constante na 

Portaria PGR/MPF nº 1021/2017, no exercício das atribuições previstas no art. 127 da Constituição Federal e nos arts. 6º, inciso XX, e 77 da Lei 
Complementar nº 75/93, e: 

Considerando que chegou a conhecimento do Ministério Público Eleitoral notícia de fato eleitoral contendo informação de que em 

evento de distribuição dos cartões do programa Renda Cidadã, ocorrido na cidade de Uruaçu/GO, em 07 de junho de 2018, houve discursos e participação 
ativa de pré-candidatos; 

Considerando que, segundo registro de imagens e de áudio e vídeo, durante o mencionado evento houve discurso realizado pelos 

notórios pré-candidatos a Deputado Federal e Estadual, Thiago Peixoto e Eliane Pinheiro, respectivamente, em que agradeceram o apoio recebido daquela 

municipalidade e também fizeram enaltecimentos às pessoas do Governador José Éliton e ex-Governador, Marconi Perillo (também notórios pré-

candidatos aos cargos de Governador e Senador) aos beneficiários do programa social que estavam sendo agraciados com o cartão do Renda Cidadã 

naquele evento; 

Considerando que no referido evento no qual foi feito a distribuição do cartão Renda Cidadã há registro de faixas contendo diversos 

agradecimentos, notadamente: “O povo agradece Thiago Peixoto e Eliane Pinheiro pelo trabalho em favor da nossa cidade” e “Obrigado Marconi e Zé 
Eliton pelos recursos destinados a Uruaçu”; 
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Considerando que, por meio dos registros audiovisuais é possível perceber que os notórios pré-candidatos Thiago Peixoto e Eliane 

Pinheiro estavam em frente aos ali presentes e realizaram discursos enaltecendo a figura do Governador, pessoalizando a entrega dos cartões do programa 

Renda Cidadã; 

Considerando que Thiago Peixoto e Eliane Pinheiro participaram ativamente do referido evento, entregando pessoalmente os cartões 

de alguns dos beneficiários que eram convidados a irem na frente das pessoas ali reunidas, momento em que eram tiradas várias fotos; 

Considerando que em 18 de abril de 2018 foi expedida a recomendação nº 24/2018 para que fossem “observados os princípios da 

impessoalidade e mera continuidade na execução do programa social Renda Cidadã (e de outros programas sociais), adotando-se forma impessoal  de 

entrega de cartões aos beneficiários, por meio dos correios ou subsidiariamente por meio de servidores efetivos, sem a participação pessoal e/ou ativa de 

políticos, pré-candidatos e autoridades no ato de entrega dos cartões ou bens aos agraciados, especialmente em face da proximidade do pleito eleitoral, 

além de se tratar de candidato à reeleição, a fim de evitar o uso promocional do programa social, além da prática de abuso de poder político”; 

Considerando que, naquela oportunidade, em 07 de maio de 2018, o Exmo. Governador José Éliton, encaminhou ofício em que 

informava o acatamento da recomendação expedida, comprometendo-se a observar o princípio da impessoalidade na execução dos programas sociais e 

da publicidade institucional; 

Considerando que, diante de notícia de possível descumprimento da referida recomendação, em 06 de junho foi expedido novo ofício 

ao Exmo Governador, oportunidade em que foi novamente respondido que a Chefe do Executivo Estadual teria acatado a referida recomendação, 

abstendo-se de realizar a entrega pessoal dos cartões do Renda Cidadã; 

Considerando que já estamos em período sensível da corrida eleitoral, a menos de três meses do pleito geral, em que inclusive já se 

encontra vedado “com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, 

salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” (art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97); 

Considerando que não se coaduna com o princípio da continuidade a realização de grandes eventos custeados pelo erário para propagar 

ou promover o aumento de beneficiários no ano eleitoral, que inclusive configuram verdadeira forma de publicidade institucional do programa social 

(art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97), especialmente com a participação ativa do gestor público (pré-candidato), proferindo discursos aos 

beneficiários agraciados, o que, por si só, pode caracterizar uso promocional do programa social (art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97); 

Considerando que, como já dito, a participação ativa de pré-candidatos, notórios ou não, em eventos relacionados a execução de 

programa social (doação de bens ou prestação de serviços gratuitos ou subvencionados), tal como proferindo discurso e/ou participando da entrega ou 

interferindo nos trabalhos pessoalmente, conjugado com a circunstância temporal da proximidade do pleito, pode caracterizar uso promocional, ou seja, 

a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97 (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 71923/RJ, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 

23/10/2015); 

Considerando que a propaganda institucional (custeada pelo erário) também deve observar o princípio da impessoalidade, sem 

exaltação pessoal do gestor público candidato à reeleição (art. 73, I, da Lei nº 9.504/97); 

Considerando que as condutas que chegaram a conhecimento do Ministério Público Eleitoral noticiam possível descumprimento da 

recomendação expedida, podendo constituir-se elemento de prova para ajuizamento das medidas judiciais cabíveis; 

Considerando que as referidas condutas também podem caracterizar abuso de poder político e econômico dependendo da gravidade 

(art. 22, XVI, da LC 64/90), sendo que (i) “consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste óbice a que o abuso de poder seja 

reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro de candidatura ou do início do período eleitoral” (TSE - Agravo 

Regimental em Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Desig. Min. João Otávio De Noronha, DJE  de 02/06/2015); e que (ii) “é desnecessário, em AIJE, 

atribuir ao réu a prática de uma conduta ilegal, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o ato abusivo e a demonstração da gravidade 

da conduta” (TSE - Recurso Ordinário nº 406492, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJE de 13/2/2014); 

Considerando que a dimensão e a gravidade da conduta vedada são essenciais para a dosimetria das sanções de multa e/ou cassação 

pela prática de conduta vedada, as quais possuem caráter independente e autônomo, reservando-se a segunda apenas para os casos que assumam maior 

gravidade (§§§ 4º, 5º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97), razão pela qual a cessão imediata de eventual ilícito eleitoral é deveras importante para evitar-

se seu agravamento; 

Considerando que cabe ao Ministério Público Eleitoral, sempre que possível, atuar em caráter preventivo a fim de obstar ou ao menos 

cessar a prática de ilícitos eleitorais, notadamente para evitar que estes assumam uma dimensão de maior gravidade a ponto de configurarem abuso de 

poder político e econômico, aptos a ensejar uma cassação de mandato eletivo e/ou declaração de inelegibilidade (art. 22, XVI e XIV, da LC 64/90), ou 

ensejarem uma cassação pela prática de conduta vedada (§ 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97). 

RESOLVE, reiterando os termos da Recomendação nº 24/2018 da PRE/GO cujo descumprimento foi constatado, expedir nova 

RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Goiás, JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO JÚNIOR, com fulcro no art. 6º, inciso XX, da LC 
nº 75/93, recomendando que: 

1) cesse as entregas dos cartões do Renda Cidadã por meio de grandes eventos organizados e custeados com dinheiro público, que 

inclusive configuram verdadeira forma de publicidade institucional do programa social aos beneficiários, adotando-se doravante forma totalmente 

impessoal de entrega de cartões aos beneficiários, preferencialmente por meio dos correios, e sem uso de logomarca ou de qualquer forma que identifique 

a gestão estadual, mas apenas o brasão oficial do Estado de Goiás; 

2) Não haja a participação pessoal e/ou ativa de políticos, pré-candidatos e autoridades em eventos de cunho assistencialista de 

distribuição de bens e serviços aos eleitores para vinculação, promoção ou exaltação – direta ou indireta – de seu nome e/ou de sua pessoa e/ou de outros 

pré-candidatos, especialmente em face da proximidade do pleito eleitoral (menos de 3 meses), além de se tratar de candidato à reeleição, a fim de evitar 

o uso promocional do programa social, além da prática de abuso de poder político; 

3) seja observado rigorosamente o art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/97, que veda ao agente público “com exceção da 

propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e 

urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”. 

Publique-se. 

 

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00034965-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 48, DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

 PPE nº 1.18.000.001505/2018-39 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio do Procurador Regional Eleitoral signatário, consoante designação constante na 

Portaria PGR/MPF nº 1021/2017, no exercício das atribuições previstas no art. 127 da Constituição Federal e nos arts. 6º, inciso XX, e 77 da Lei 

Complementar nº 75/93, e: 

Considerando que “é vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua 

autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem 

ao eleitor” (art. 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97); 

Considerando que “ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato 

doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou 

função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou 

do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990” (art. 41-A da Lei nº 9.504/97); 

Considerando que a doação de bens e serviços ou qualquer vantagem ao eleitor explicitamente ou implicitamente vinculadas ao nome 

de pré-candidato ou candidato (“filantropia” eleitoreira), com finalidade eleitoral, é vedada pela legislação eleitoral, sendo que em uma interpretação 

teleológica e sistemática, tal vedação aplica-se tanto na fase de campanha como na pré-campanha, podendo configurar abuso de poder econômico (art. 

39, § 6º, da Lei nº 9.504/1997; arts. 222 e 237 do Código Eleitoral; art. 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/1990 e art. 13 da Resolução TSE nº 

23.457/2015); 

Considerando que (i) “consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, inexiste óbice a que o abuso de poder seja 

reconhecido com base em condutas praticadas ainda antes do pedido de registro de candidatura ou do início do período eleitoral” (TSE - Agravo 

Regimental em Agravo de Instrumento nº 51475, rel. Desig. Min. João Otávio de Noronha, DJE  de 02/06/2015)1; e que (ii) “é desnecessário, em AIJE, 

atribuir ao réu a prática de uma conduta ilegal, sendo suficiente o mero benefício eleitoral angariado com o ato abusivo e a demonstração da gravidade 

da conduta” (TSE - Recurso Ordinário nº 406492, rel. Min. Laurita Hilário Vaz, DJE de 13/2/2014); 

Considerando que, nessa linha, o TSE decidiu recentemente que “cabe à Justiça Eleitoral apurar e punir, com rigor, prática de 

assistencialismo por pessoa que, visando obter votos para pleito futuro, manipula a miséria humana em benefício próprio ao aproveitar-se da negligência 

do Estado em inúmeras áreas com destaque para saúde, direito social garantido indistintamente a todos (arts. 6º e 196 da CF/88). 4. A configuração de 

abuso de poder independe da circunstância de o ilícito ter sido praticado dentro ou fora do período eleitoral. Precedentes.”  (Recurso Especial Eleitoral 

nº 16298, Relator(a) Min. Jorge Mussi, DJE de 15/05/2018, Página 32) 

Considerando que também nesse sentido o TRE/GO já considerou a realização de evento promovido por pré-candidato para realizar 

sua promoção pessoal perante o eleitorado mediando doação de bens a estes com nítida finalidade eleitoreira pode configurar abuso de poder econômico, 

nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90 (RECURSO ELEITORAL nº 33852, Acórdão nº 203/2017 de 16/03/2017, Relator(a) FERNANDO DE CASTRO 

MESQUITA, DJ de 22/03/2017, p. 22/31); 

Considerando que chegou ao conhecimento da Procuradoria Regional Eleitoral que um denominado “Programa Saúde em 

Movimento”, de suposta responsabilidade da Deputada Federal FLÁVIA MORAIS e de seu marido GEORGE MORAIS (médico), em parceria com a 

Legião da Boa Vontade2, estaria neste ano eleitoral percorrendo, em um ônibus equipado, municípios do Estado de Goiás a fim de promover a realização 

de serviço gratuito de “ultrassonografia 4D: Obstétrica para gestantes com gravação de um DVD”, além de outros exames e serviços médicos gratuitos, 

tais como ultrassonografia de próstata, mama, superior, pélvica e tireoide, além de eletrocardiograma (v.g. municípios de Aparecida de Goiânia, Corumbá 

de Goiás, Estrela do Norte, Turvânia etc); 

Considerando que nos convites realizados via postagens na rede social Facebook, em várias existe a eferência expressa do nome da 

Deputada Federal Flávia Morais, notória pré-candidata à reeleição em 20183; 

Considerando que, conforme as informações recebidas, nos municípios onde o programa se realiza a Deputada Federal FLÁVIA 

MORAIS também tem proferido discursos, inclusive fazendo divulgação em sua página da rede social Facebook; 

Considerando que, na página do Facebook pessoal da Deputada Federal FLÁVIA MORAIS encontram-se postagens que revelam a 

ocorrência do mencionado programa assistencialista: no dia 12/05 no município de Americano do Brasil/GO4, no dia 13/05 em Mossâmedes/GO5 e dia 

14/05/18 em Santa Bárbara/GO, sendo que a exceção de um deles, nos demais existem fotos mostrando a pré-candidata discursando; 

Considerando que uma suposta “filantropia” nessas circunstâncias, com a prestação de serviços médicos gratuitos vinculados 

explicitamente ao nome da pré-candidata, dada a proximidade do pleito eleitoral de 2018, pode revelar, na realidade, nítida intenção de cunho eleitoreira 

e abuso de poder econômico (art. 22, XVI, da LC 64/90); 

Considerando que isso evidencia-se porquanto “presume-se o que normalmente ocorre, sendo excepcional a solidariedade no campo 

econômico, a filantropria.” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 25146, rel. Desig. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 20/04/2006, p. 124) 

Considerando que, caso se verifique, que isso de fato tem  ocorrido de forma generalizada em municípios de Goiás, como verdadeiro 

estratagema eleitoreiro em favor da pré-candidata ao pleito de 2018, o referido abuso de poder é gravíssimo e demanda reprimenda do Ministério Público 

Eleitoral (art. 22, XVI, da LC 64/90);  

Considerando que, portanto, o dispêndio de recursos patrimoniais privados em contexto revelador de excesso cuja finalidade, muito 

além da filantropia, é em realidade o favorecimento eleitoral da pré-candidata, com impacto eleitoreiro na população carente beneficiada, caracteriza 

abuso de poder econômico, nos termos do art. 22 da LC 64/90 (TSE - Recurso Ordinário nº 1445, Rel. Desig. Min. FELIX FISCHER, DJE de 11/9/2009, 

Página 41); 

Considerando que “o abuso de poder pode ser apurado tanto em relação ao beneficiário como em relação ao autor, porquanto o que 

se busca preservar é a lisura do pleito.” (TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 7191, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJE de 

26/09/2008, p. 9/10) 

Considerando que a doação dos serviços gratuitos (“filantropia”) com finalidade eleitoreira de promover pré-candidato ou candidato 

além de abuso de poder econômico (art. 22, XVI, da LC 64/90) também pode caracterizar: (a) arrecadação e gasto ilícito de recursos (art. 30-A da Lei nº 

9.504/97); (b) captação ilícita de sufrágio, caso praticada após registro de candidatura (art. 41-A da Lei nº 9.504/97, art. 13 da Resolução TSE nº 

23.457/2015 e TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 25146, rel. Desig. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 20/04/2006, p. 124); e (c) conduta vedada na 

hipótese de envolver recursos públicos (art. 73, inciso IV, e § 10, da Lei nº 9.504/97); 
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Considerando que, nesse contexto, a doação de bens, serviços e outras vantagens aos eleitores com vinculação ao nome e/ou à pessoa 

de pré-candidato, notadamente em período próximo às eleições, com a evidente finalidade de captar a simpatia e o voto do eleitor agraciado com a 

benesse, em face de sua gravidade, pode caracterizar abuso de poder econômico (art. 22, XVI, da LC 64/90); 

Considerando que estamos entrando em período sensível da corrida eleitoral, a menos de três meses do pleito geral, em que as práticas 

tendentes a afetar a afetar a normalidade e a legitimidade do pleito devem ser combatidas energicamente, de modo a afastar a influência do poder 

econômico e político nas eleições. 

Considerando que cabe ao Ministério Público Eleitoral, sempre que possível, atuar em caráter preventivo a fim de obstar ou ao menos 

cessar a prática de ilícitos eleitorais, notadamente para evitar que estes assumam uma dimensão de maior gravidade a ponto de configurarem abuso de 

poder econômico e/ou político, apto a ensejar uma cassação de mandato eletivo e/ou declaração de inelegibilidade (art. 22, XVI e XIV, da LC 64/90); 

Considerando que compete ao Ministério Público Eleitoral, sempre que possível, atuar em caráter preventivo a fim de obstar ou ao 

menos cessar a prática de ilícitos eleitorais, notadamente para evitar que estes assumam uma dimensão de maior gravidade a ponto de configurarem abuso 

de poder  político, apto a ensejar uma cassação de mandato eletivo e/ou declaração de inelegibilidade (art. 22, XVI e XIV, da LC 64/90); 

RESOLVE expedir recomendação à Exma. Sra. Deputada Federal FLÁVIA MORAIS e ao Sr. GEORGE MORAIS, para que: 

a.1) a Deputada Federal FLÁVIA MORAIS abstenha-se, imediatamente, de participar ativamente e, de qualquer forma, associar e/ou 

vincular seu nome e sua pessoa à realização do Programa “Saúde em movimento, Clínica Móvel Dr. George Morais”, bem como de outros pré-candidatos 

e autoridades, até a realização do pleito eleitoral de 2018; 

a.2) adote as providências cabíveis para que não conste na publicidade e convite aos eventos assistencialistas promovidos pelo 

“Programa Saúde em Movimento, Clínica Dr. George Morais”, ao menos até a realização do pleito eleitoral de 2018, qualquer vinculação ou associação 

quanto a realização, patrocínio ou apoio ao nome e à pessoa da Deputada FLÁVIA MORAIS e de qualquer outro pré-candidato; 

a.3) que durante os referidos eventos assistencialistas promovidos, não seja feita qualquer forma de pessoalização e vinculação da 

realização do evento ao nome e à pessoa da Deputada Federal FLÁVIA MORAIS e de outros pré-candidatos (v.g. nas roupas, bonés, cartazes, etc), por 

meios diretos ou indiretos, nem sua exploração político-eleitoral por parte de pré-candidatos ao pleito de 2018 (v.g. discursos aos beneficiários); 

Outrossim, com fundamento no art. 8º, inciso II, da LC 75/93, requisita-se que seja informado no prazo de 10 dias quanto ao 

acatamento, ou não, da recomendação. 

Autue-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-CXI-MA-00001904-2018| 

PORTARIA Nº 14, DE 19 DE JULHO DE 2018 

 

Ref: Procedimento Preparatório n° 1.19.002.000299/2017-10 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
institucionais, conferidas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Complementar n. 75/1993; 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos termos do art. 5º, III, alíneas “c” e “e”, art. 6º, VII, “a”, XIV 
da Lei Complementar n. 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública (art. 

129, inciso III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do presente Procedimento Preparatório encontra-se vencido, havendo a 

necessidade de novas diligências para obtenção de mais elementos que possam conduzir ao arquivamento do feito ou à propositura de ações de 

responsabilização administrativa e/ou penal em caso de irregularidades; 

RESOLVE, nos termos do art. 1º, art. 2°, II e art. 4°, §4º,  da Resolução n. 87 de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, realizar a conversão deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, definindo como objeto apurar irregularidades em pagamentos por serviços prestados na elaboração de projetos rurais e urbanos no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV, referente ao Residencial Timbirano, no município de Timbiras/MA. 

Ainda, DETERMINO, com base no artigo 5º, inciso IV, da Resolução nº 87/06 do CSMPF: 

(a) a confecção de Portaria, atendendo às exigências contidas na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, com o envio para publicação por meio eletrônico, e comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, através do Sistema 

Único; 

(b)  Oficie-se ao Instituto de Apoio Comunitário – IAC para que se manifeste acerca das alegações feitas pela Caixa Econômica 

Federal, prestando esclarecimentos via documentos pertinentes ao caso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, encaminhando cópias da representação e 
Termo de Cooperação e Parceria – PMCMV. 

(c) Com a chegada das respostas, ou após o prazo de 90 (noventa) dias, retornem os autos conclusos a este gabinete. 

 

HIGOR REZENDE PESSOA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-BCB-MA-00002522-2018| 

PORTARIA Nº 32, DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

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

constitucionais e legais, 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 129, inciso 

II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que, dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público, compreende-se a defesa da moralidade 

administrativa e do patrimônio público e social (art. 5º, III, “b”, e V, “b”, da Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelos direitos assegurados na Constituição Federal 

relativos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, consoante o disposto no art. 5º, V,  alínea “b” da Lei 

Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incube defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

CONSIDERANDO o objeto de investigação do Procedimento Preparatório nº 1.19.004.000166/2017-15, que foi instaurado para  

apurar as possíveis irregularidades na reforma de escolas no município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no exercício financeiro de 2017. 

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

Estado, incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente os princípios da moralidade e da transparência que 

norteiam a Administração Pública; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº. 1.19.004.000166/2017-15 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “apurar possíveis 

irregularidades na reforma de escolas no município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, no exercício financeiro de 2017.” 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

 

DIEGO MESSALA PINHEIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-BCB-MA-00002535-2018| 

PORTARIA Nº 33, DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº. 1.19.004.000170/2017-83 

 

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

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 129, inciso 

II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que, dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público, compreende-se a defesa da moralidade 

administrativa e do patrimônio público e social (art. 5º, III, “b”, e V, “b”, da Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelos direitos assegurados na Constituição Federal 

relativos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, consoante o disposto no art. 5º, V, alínea “b” da Lei 

Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incube defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

CONSIDERANDO o objeto de investigação do Procedimento Preparatório nº 1.19.004.000170/2017-83, que foi instaurado para 

apurar possíveis irregularidades nos pregões presenciais n°. 009/2017 e 10/2017, que possuem como objeto a contratação de serviço destinado ao 

transporte escolar e locação de serviços para as secretarias municipais, no município de Bacabal/MA. 

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

Estado, incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente os princípios da moralidade e da transparência que 

norteiam a Administração Pública; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº. 1.19.004.000170/2017-83 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “apurar possíveis 

irregularidades nos pregões presenciais n°. 009/2017 e 10/2017, que possuem como objeto a contratação de serviço destinado ao transporte escolar e 

locação de serviços para as secretarias municipais, no município de Bacabal/MA.” 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

 

DIEGO MESSALA PINHEIRO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-BCB-MA-00002524-2018| 

PORTARIA Nº 34, DE 23 DE JULHO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório nº. 1.19.004.000167/2017-60 
 

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

constitucionais e legais, 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia na forma do art. 129, inciso 

II, da Lei Maior; 

CONSIDERANDO que, dentre as atribuições constitucionais do Ministério Público, compreende-se a defesa da moralidade 

administrativa e do patrimônio público e social (art. 5º, III, “b”, e V, “b”, da Lei Complementar n.º 75/1993); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público da União zelar pelos direitos assegurados na Constituição Federal 

relativos aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, consoante o disposto no art. 5º, V, alínea “b” da Lei 

Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público instaurar inquérito civil para apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou 

acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incube defender (art. 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF); 

CONSIDERANDO o objeto de investigação do Procedimento Preparatório nº 1.19.004.000167/2017-60, que foi instaurado para 

apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, referentes à construção de 37 casas 

populares no Povoado Jiquiri, no município de Esperantinópolis, contrato nº. 5.5555.3481532-0 (SIAPF 419.577-38). 

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

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 

e a ação civil pública para proteção dos interesses coletivos e difusos, notadamente os princípios da moralidade e da transparência que norteiam a 

Administração Pública; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº. 1.19.004.000167/2017-60 em INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “apurar possíveis 

irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, referentes à construção de 37 casas populares no Povoado 

Jiquiri, no município de Esperantinópolis, contrato nº. 5.5555.3481532-0 (SIAPF 419.577-38)” 

Comunique-se à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF n. 87/06. 

 

DIEGO MESSALA PINHEIRO DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00005571-2018| 

PORTARIA Nº 50, DE 27 DE JUNHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000432/2017-99 

 

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

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

Considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da CF/88; 

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

Considerando que o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e o disposto 

na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando a fundamentação contida no despacho nº 579/2018; 

Resolve determinar a conversão da presente notícia de fato em Inquérito Civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

tendo por objeto apurar irregularidades no programa Farmácia Popular no município de Barra do Garças/MT 

Cumpra-se as providências determinadas no despacho nº 579/2018. 

Após os registros de praxe, publique-se. 

 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 

Titular do 1º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00003420-2018| 

PORTARIA N° 19, DE 13 DE JULHO DE 2018 

 

3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS; 

Referência: PP 1.21.005.000197/2017-16; Etiqueta: PRM-PPA-MS-

00003315/2018. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e III da Constituição da República; do art. 4º, caput, da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público: (a) CONSIDERANDO o contido no PP nº 1.21.005.000197/2017-16, autuado em 23/01/2018, atualmente em 

trâmite no 3º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS, área de atuação Cível-Tutela Coletiva, Grupo Temático 6ª 

CCR/MPF, Município Paranhos/MS, que visa apurar a demora do registro da demarcação das terras indígenas Sete Cerros e Takwaraty Ivykuarusu 

perante o Cartório de Registro de Imóveis de Paranhos e na Secretaria de Patrimônio da União; (b) CONSIDERANDO que decorreu o prazo de tramitação 

do presente PP sem que se reunissem elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas previstas no art. 4º, caput, da Resolução nº 87/2010 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal; (c) CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências no âmbito deste apuratório; 
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RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, através da presente portaria, o INQUÉRITO CIVIL nº 1.21.005.000197/2017-16, tendo por objeto: 

"apurar a demora do registro da demarcação das terras indígenas Sete Cerros e Takwaraty Ivykuarusu perante o Cartório de Registro de Imóveis de 

Paranhos e na Secretaria de Patrimônio da União". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 6ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 

Nesse contexto, DETERMINO: 

1) Que a Assessoria do 3º Ofício entre em contato com a Coordenação-Geral de Geoprocessamento da Diretoria de Proteção 

Territorial da FUNAI com o fim de verificar o recebimento do presente ofício. 

Com a chegada da resposta do ofício nº 330/2018, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

FABRIZIO PREDEBON DA SILVA 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00022579-2018| 

PORTARIA Nº 59, DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 75/93; 

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

Superior do Ministério Público Federal nº 87/2010; 

CONSIDERANDO as informações coligidas na Notícia de Fato n. 1.21.000.001300/2018-68, instaurada a partir de representação 

protocolada nesta Procuradoria da República, que noticiou o grave deficit de servidores no Instituto Nacional do Seguro Social, situação que estaria 

prejudicando o atendimento da população que necessita dos serviços da autarquia; 

CONSIDERANDO que, ainda no ano de 2014, o Tribunal de Contas da União já havia detectado que a progressiva diminuição do 

quadro de servidores do INSS, causada especialmente pelo incremento no número de aposentadorias, representava um risco de colapso no atendimento 

aos usuários do Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual fez algumas recomendações à autarquia e ao Ministério do Planejamento, proferidas 

no bojo do Acórdão n. 1795/2014, de 09/07/2014 

CONSIDERANDO, contudo, que em sessão realizada em 21/10/2015, o Plenário do TCU proferiu novo Acórdão (nº 2568/2015) 

considerando não implementadas tais recomendações; 

CONSIDERANDO que o quantitativo de solicitações de aposentadorias no âmbito do INSS aumentou significativamente a partir do 

ano de 2017, intensificando a situação deficitária e o impacto no atendimento prestado pelo instituto previdenciário; 

CONSIDERANDO que esse novo cenário foi objeto de diversas notas técnicas encaminhadas no último ano pelo INSS ao Ministério 

do Planejamento, oportunidades em que a autarquia ressaltou a possibilidade de mitigação desse quadro pela nomeação de candidatos aprovados no 

concurso público realizado para provimento de vagas nos cargos de Analista e Técnico do Seguro Social, certame deflagrado por meio do Edital nº 1 – 

INSS, de 22/12/2015, e cujo prazo de validade expira em 05/08/2018; 

CONSIDERANDO que, oficiado à Presidência do INSS e à Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, verificou-se que ainda não houve análise, por parte daquele Ministério, dos referidos pleitos formulados pelo INSS, bem 

como que não há perspectivas de realização de um novo concurso público para reposição de pessoal nas carreiras do Seguro Social do INSS; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de providências visando ao provimento de cargos na estrutura do INSS, como forma de 

garantir a continuidade da prestação do serviço outorgado à autarquia; 

CONSIDERANDO que a matéria encontra-se inserida no âmbito da tutela coletiva relativa à legalidade lato sensu dos atos 

administrativos, de atribuição deste 1º Ofício, nos termos do artigo 8º da Portaria PR/MS n. 294/2015; 

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

PÚBLICO, com os seguintes dados: 

Área de Atuação: Cível – Tutela Coletiva 

Grupo Temático: 1ª CCR 

Tema: 900009 – Entidades de Atendimento 

Município: Campo Grande/MS 

Objeto: “Apurar e adotar providências visando a garantir o provimento de cargos na estrutura do INSS, como forma de garantir a 

continuidade da prestação do serviço público cometido à autarquia e evitar o risco de colapso no atendimento aos usuários do Regime Geral de Previdência 

Social.” 

Após os registros de praxe, deverão ser cumpridas as demais providências determinadas no despacho retro. 

 

DANILCE VANESSA ARTE ORTIZ CAMY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-TLS-MS-00003500-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

Autos n° 1.21.002.000003/2017-02. Inquérito Civil 

 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado com a finalidade de apurar o motivo pelo qual o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora 

não realiza o procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) pelo SUS (fls. 2/03). 

O presente procedimento teve origem a partir de cópia de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer nº 0003049-

04.2016.4.03.6003, da 1ª Vara da Subseção Judiciária Federal de Três Lagoas/MS (fls. 10/13), que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

para o fim de determinar ao Município de Três Lagoas que transferisse a autora para unidade hospitalar de referência em Campo Grande/MS, visando à 

realização do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), bem como fornecesse ambulância com equipamentos adequados 

para realizar o transporte da requerente até o Município de Campo Grande/MS. 



DMPF-e Nº 140/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 25 de julho de 2018 Publicação: quinta-feira, 26 de julho de 2018 16 

 

 

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

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Desse modo, surgiu a necessidade de obter maiores informações sobre a real situação fática e jurídica do que foi noticiado. 

Como diligência inicial, encaminhou-se ofício ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para que informasse o motivo pelo qual o 

procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) não é realizado pelo Sistema Único de Saúde (fl. 16). 

Em resposta (fls.17/18), o referido nosocômio esclareceu que participa de forma complementar do Sistema Único de Saúde – SUS, 

através de contrato firmado com o Município de Três Lagoas/MS, nos termos do art. 199, §1º da Constituição Federal. 

 Explicou, ainda, que neste contrato estão descritos, de forma quantitativa, os serviços que são contratados para realização, pelo 

Hospital Auxiliadora, a título de prestação complementar do serviço que é de dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). 

Por fim, informou que o procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) não foi contratualizado para 

realização no Hospital Auxiliadora que, porém, ofertou o serviço com base no custo, sendo que, até o presente momento, não obteve retorno. 

Na sequência, foi determinada a expedição de ofício ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora requisitando cópia do Termo de 

Contratualização celebrado entre este nosocômio e o Município de Três Lagoas (fl. 19). 

Em resposta ao mencionado ofício (fls. 21/140), o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora encaminhou cópia integral do Termo de 

Contratualização n.º 001/2013 e de seus aditivos, pelos quais demonstra que o procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica não foi 

contratualizado para realização naquele nosocômico. 

Em novo despacho (fl. 143), foi determinada expedição de ofício ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Campo Grande, à 

Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas e à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, para que informem a complexidade do 

procedimento de CPRE, bem como a razão pela qual não foi viabilizada a contratualização para sua realização pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora 

através do Sistema Único de Saúde e eventual previsão para a solução do problema. 

Por meio do OFÍCIO Nº 177/2017/MS/SE/DIVNE/MS/SEAUD (fl. 147), o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Campo 

Grande limitou-se a afirmar que o procedimento de CPRE é de média complexidade e que as informações referentes à contratualização dos serviços de 

saúde em Três Lagoas poderão ser solicitadas à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas. 

Sem embargos, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou, por meio do Ofício nº 313/2017/GB/SMS/TL (fls. 

154/155), que as negociações com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para a execução do procedimento de CPRE restaram infrutíferas devido à 

ausência de profissional especializado para a sua realização. Além disso, informou que se houvesse contrapartida do Município para a contratação de um 

profissional especializado, o valor poderia superar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que inviabilizou as tratativas envolvendo a execução 

desse procedimento considerado de média complexidade. 

Por fim, a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que a Municipalidade e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora estão retomando 

as discussões acerca da realização de novos procedimentos, porém, tendo como baliza a tabela SUS. 

Noutro giro, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informou, através do Ofício nº 1.646/SGGE/GAB/SES de fls. 

156/157, que a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas é a responsável pela gestão do sistema municipal de saúde, bem como pela coordenação 

de toda a rede assistencial – ambulatorial e hospitalar. 

Em novo despacho (fl. 161-v), foi determinada expedição ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora para que informasse se há 

possibilidade de contratação de um profissional especializado na realização do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), 

viabilizando, assim, a sua contratualização para realização por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em resposta (fl. 163), a Sociedade Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora informou que é possível a contratação de 

profissional especializado na realização do procedimento em questão, contudo, faz-se necessário prévia pactuação com respectivo aporte financeiro. 

Determinou-se, então a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas (fl. 164-v), requisitando que: a) 

encaminhasse informações atualizadas acerca das tratativas com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora visando a contratação de novos procedimentos; 

b) se manifestasse acerca da possibilidade de pactuação, com respectivo aporte financeiro, visando a contratação de profissional especializado na 

realização do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), de modo a viabilizar que o referido procedimento seja realizado 

no próprio Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e, assim, preservar os pacientes, que não terão mais que 

ser transferidos para uma unidade hospitalar em Campo Grande ou outra localidade. 

Em resposta, por meio do Ofício n.º 513/2017/GB/SMS/TL (fl. 166), a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou que 

as tratativas acerca da contratação de novos procedimentos estavam em andamento, porém, a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul não 

está repassando recursos financeiros no teto municipal para vários serviços realizados no Município, sobretudo no que diz respeito aos procedimentos 

médicos de média e alta complexidade, ocasionando a redução da contratação de novos serviços junto ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. 

Considerando essas informações, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (fl. 

167-v), para que informasse acerca de eventuais problemas no repasse de recursos financeiros para realização de procedimentos médicos a serem 

realizados no Município de Três Lagoas/MS. 

Em resposta, a Secretaria Estadual de Saúde sustentou que estava efetuando regularmente os repasses financeiros à Secretaria 

Municipal de Saúde de Três Lagoas (fl. 169). 

Em seguida (fl. 170), foi determinada expedição de ofícios: 1) à Secretária Municipal de Três Lagoas para que prestasse informações 

atualizadas acerca da pactuação do procedimento da CPRE com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, 2) à Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso 

do Sul para que esclarecesse se o procedimento está incluindo na contratualização dos serviços de saúde do Município de Três Lagoas, e, 3) ao Núcleo 

do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul para que esclarecesse se há recursos federais repassados para a realização do procedimento. 

Em resposta, a Secretaria Municipal de Saúde informou à fl. 175 que a contratação de novos procedimentos junto ao Hospital Nossa 

Senhora Auxiliadora pode ser realizada a qualquer tempo por meio de Termo Aditivo, porém é adotada uma tabela de pagamento a qual informa o valor 

de R$ 90,78 (noventa reais e setenta e oito centavos) para realização do serviço da CPRE, sendo que o Hospital apresentou um orçamento no valor de 

R$ 5.921,00 (cinco mil novecentos e vinte um mil reais). Sobre os repasses dos recursos estaduais, a Secretaria afirma que apesar de pagos, não são 

regulares o que ocasiona diminuição da contratação de serviços. 

Já a Secretaria Estadual informou à fl. 176 que não há contratualização entre a Secretaria de Estado e o Município de Três Lagoas 

para a realização do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica e por conta disso, não há repasse financeiro para tal finalidade. 

Por fim, o Núcleo do Ministério da Saúde no Estado de Mato Grosso do Sul afirmou que não há recursos federais para a realização 

do procedimento (fl. 174). 

Em prosseguimento (fl. 177), determinou-se a expedição de ofício: 1) à Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, para que 

apresentasse a tabela de pagamentos mencionada em resposta ao ofício nº 61/2018 (fl. 175), bem como os extratos dos últimos 6 (seis) meses dos repasses 

dos recursos financeiros advindos da Secretaria Estadual de Saúde para serviços de média complexidade, os quais se enquadram a realização do 
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procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica; 2) ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, para que apresentasse um orçamento para 

a implementação do serviço de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, especificando a média dos valores por procedimento individual, valores 

mensais para sua manutenção e para contratação de funcionário especializado; e à Secretária Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul para que 

apresentasse os extratos dos últimos 6 (seis) meses dos repasses financeiros destinados à Secretaria Municipal de Três Lagoas para serviços de média 

complexidade, os quais se enquadram a realização do procedimento de colangiopancreatografia retógrada endoscópica. 

Em resposta, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora encaminhou planilha estimando em R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor individual 

para a realização do procedimento de colangiopancreatografia retógrada endoscópica (fls. 181-183). 

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou que a Municipalidade teve interesse em pactuar o procedimento, porém 

restou inviável, já que a tabela adotada para contratualização segue o valor do Sistema Único de Saúde – R$ 90,68 (noventa reais e sessenta e oito 

centavos), sendo que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora informou que o valor deveria ser R$ 7.000,00 (sete mil reais) (fls. 184-187). 

É o relatório. 

Da análise dos elementos coligidos, verifica-se que restou devidamente esclarecido o motivo pelo qual o Hospital Nossa Senhora 

Auxiliadora não realiza o procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) pelo SUS. 

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é uma instituição privada que presta serviços pelo SUS em razão de uma contratualização 

efetuada com o Município de Três Lagoas, já que não há hospital público na cidade. 

O procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica não faz parte da contratualização, motivo pelo qual o Hospital 

Nossa Senhora Auxiliadora não o realiza pelo SUS. 

Além disso, trata-se de procedimento de média complexidade, cuja disponibilização é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso 

do Sul. Embora seja possível a transferência desta responsabilidade ao Município de Três Lagoas, isto dependeria de uma pactuação entre os dois entes 

federativos, o que não ocorreu e inviabilizou o oferecimento do procedimento pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. 

Por outro lado, embora o Município de Três Lagoas tenha informado haver interesse na pactuação, aduziu que a discrepância entre o 

valor constante da tabela SUS (R$ 90,68) e o cálculo realizado pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (R$ 7.000,00) inviabilizou que o Município 

assumisse a responsabilidade pelo procedimento. 

Assim, trata-se de procedimento cuja responsabilidade compete ao Estado de Mato Grosso do Sul, sendo certo que a realização de 

uma pactuação com o Município de Três Lagoas está inserida na seara da discricionariedade administrativa. 

Ressalte-se que se trata de procedimento muito específico, não tendo chegado ao conhecimento deste órgão ministerial notícia de 

outras ações similares à que originou a presente investigação. Logo, também não vislumbro significativo prejuízo no oferecimento do procedimento 

apenas na cidade de Campo Grande. 

Dessa forma, vislumbra-se a desnecessidade da continuidade do presente apuratório, motivo pelo qual o seu arquivamento é medida 

que se impõe. 

Diante das razões expostas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO deste Inquérito Civil. 

Outrossim, com fulcro no art. 17 e §§ da Resolução nº 87 do CSMPF, determino a adoção das seguintes providências: 

a) Tratando-se de inquérito civil instaurado por meio de comunicação derivada de exercício de dever de ofício, realizada pelo Poder 

Judiciário, torna-se desnecessária a comunicação ao representante, nos termos na interpretação a contrario sensu do art. 17, §1º, da Resolução CSMPF nº 

87/2006; 

b) No prazo de três dias, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para o exercício da atribuição revisora; e 

c) Publique-se nos termos do artigo 16, § 1.º, I, da Resolução nº 87 do CSMPF. 

 

 JAIRO DA SILVA 

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-TLS-MS-00003521-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

IC 1.21.002.000367/2017-84 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar o oferecimento de cursos de graduação pelos Centros de Ensino Superior UNAR - 

Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, Unidea Educacional, FACON - Faculdade de Conchas e Ead Laureate - Polo Três Lagoas, no 

Município de Três Lagoas/MS, sem a devida autorização do MEC. 

A representação que originou o presente procedimento relatou que as faculdades UNAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ARARAS DR. EDMUNDO ULSON, UNIDEA EDUCACIONAL, FACON - FACULDADE DE CONCHAS e EAD LAUREATE - POLO TRÊS 

LAGOAS estariam em funcionamento na cidade de Três Lagoas/MS, entretanto, não teriam a devida autorização do Ministério da Educação - MEC para 

oferecer cursos de graduação, noticiando também que os alunos que cursavam graduação nos referidos polos recebiam o diploma como se cursassem na 

sede de tais faculdades (fls. 02/03). 

O despacho inicial determinou a realização de diligência in loco, a fim de verificar se as referidas instituições de ensino ofereciam 

cursos (presenciais ou à distância) no Município de Três Lagoas e, em caso positivo, quais cursos eram ofertados e se era informado aos alunos que as 

instituições são credenciadas no Ministério da Educação – MEC. Ainda, expediu-se ofício à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

do Ministério da Educação, para que fosse informado se as respectivas instituições de ensino estariam autorizadas a oferecer cursos (presenciais ou à 

distância) no Município de Três Lagoas/MS (fls. 23/25). 

Nos termos do Relatório de Diligência externa (fls. 37/39), elaborado pelo Técnico de Segurança Institucional e Transporte, restou 

constatado o oferecimento de cursos de graduação à distância por todas as entidades, as quais alegaram possuir a devida autorização do Ministério da 

Educação. 

Em relação à UNAR - Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, não foi encontrado o espaço físico de oferecimento dos 

cursos, entretanto, em contato com seu representante (Urbano Azambuja), via telefone, foi informado que o centro universitário oferece cursos de 

graduação à distância, com o devido reconhecimento do Ministério de Educação. 

Ainda, no que se refere à UNIDEA Educacional, foi informado que são ministrados somente cursos de pós-graduação, segunda 

licenciatura, complementação pedagógica, cursos de formação continuada e capacitação profissional. No mais, foi ressaltado que os cursos de graduação 

oferecidos são executados em convênio com a Faculdade Unoeste, à distância e com reconhecimento pelo MEC. 
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Por sua vez, às fls. 49/60, o Ministério da Educação (MEC) esclareceu que, em consulta ao sistema e-MEC, verificou-se a inexistência 

de registros relacionados às instituições Unidade Educacional e EAD Laureate, nem como mantidas ou como mantenedoras, concluindo-se que tais 

entidades não são Instituições de Ensino Superior - IES, em razão de não estarem credenciadas junto ao Sistema Federal de Ensino para a oferta de cursos 

superiores. 

Informou que o Centro Universitário de Araras foi credenciado por meio do Decreto n.° 73.871 de 26 de março de 1974, recredenciado 

por meio da Portaria n.° 1.450 de 14 de novembro de 2017 e, por fim, credenciado para oferecimento de cursos na modalidade EAD por meio da Portaria 

n.° 403, de 1º de abril de 2010. No que se refere à Faculdade de Conchas, aduziu que foi credenciada por meio da Portaria n.° 59 de 13 de janeiro de 

2009, recredenciada por meio da Portaria n.° 544, de 17 de abril de 2017, tendo protocolado pedido de credenciamento lato sensu EAD por meio do 

processo n.° 201507633, que se encontrava sob análise. 

Por fim, encaminhou a Nota Técnica n.° 386/13 – CGLNRS/DPR/SERES/MEC (fls. 61/74), a qual teve por objetivo prestar 

esclarecimentos quanto à regularidade de Instituições de Ensino Superior e cursos superiores. 

Novo despacho foi elaborado (fls. 78/81), requisitando que as instituições de ensino investigadas comprovassem a regularidade de 

suas atividades perante o Ministério da Educação, além de determinar a expedição de ofício à Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(SERES/MEC), requisitando parecer pertinente à oferta de cursos de segunda licenciatura, complementação pedagógica, cursos de formação continuada 

e capacitação profissional, esclarecendo o tipo de instituição autorizada a ofertar essas espécies de cursos. 

Conforme certidão de fl. 95, a instituição de ensino Ead Laureate - Polo Três Lagoas não foi localizada, não sendo possível efetuar a 

entrega do ofício OF/PR/MS/TLS/1ºOFÍCIO n.° 199/2018 (fl. 86) a ela direcionado. 

Por sua vez, as investigadas FACON - Faculdade de Conchas, UNAR - Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson e Unidea 

Educacional ofereceram suas manifestações nos autos (fls. 105/161, 162/184 e 249/251, respectivamente), apresentando a documentação pertinente à 

comprovação da regularidade de suas atividades. 

Por fim, a SERES/MEC encaminhou a Informação n.° 68/2017-CGLNRS/DPR/SERES/MEC (fls. 185/246), apresentando as 

informações necessárias quanto aos cursos de segunda licenciatura, complementação pedagógica, cursos de formação continuada e capacitação 

profissional. 

Diante dos documentos apresentados, expediu-se novo ofício à Unidea Educacional (fls. 254/257), requisitando que esclarecesse: i) 

quais os cursos ofertados pela Unidea Educacional no Município de Três Lagoas/MS; ii) para qual instituição de ensino superior prestava serviços de 

apoio, captando alunos e auxiliando-os na realização de provas e demais atividades acadêmicas; iii) se existia termo de parceria/convênio firmado com a 

instituição de ensino superior informada no item "b". 

Em resposta (fls. 268/286), a referida instituição esclareceu que oferece cursos de capacitação profissional, tais como libras, 

administração, logística e recursos humanos. No mais, informou que presta serviços de apoio, captando alunos e auxiliando-os na realização de provas e 

demais atividades acadêmicas às instituições de ensino superior UNOESTE e INESP, encaminhando cópia dos convênios pactuados. 

É o necessário. 

O presente procedimento foi instaurado com o intuito de averiguar a possível oferta de cursos de graduação, na modalidade à distância, 

sem a devida autorização do Ministério da Educação, pelas instituições de ensino Centros de Ensino Superior UNAR - Centro Universitário de Araras 

Dr. Edmundo Ulson, Unidea Educacional, FACON - Faculdade de Conchas e Ead Laureate - Polo Três Lagoas, no Município de Três Lagoas/MS. 

No que se refere à instituição de ensino EAD – Laureate, embora os documentos de fl. 30 (extraído do sítio eletrônico da respectiva 

instituição de ensino) e fls. 37/39 (diligência externa) evidenciem o funcionamento da unidade no Município de Três Lagoas/MS, à época da instauração 

do presente feito, tem-se que, ao expedir-se ofício OF/PR/MS/TLS/1ºOFÍCIO n.° 199/2018 (fl. 86), não foi possível identificar sua localização. 

Nesse sentido, de acordo com as certidões de fls. 95 e 96, o imóvel indicado para localização da empresa estaria disponibilizado para 

aluguel e, após a realização de novas pesquisas a fim de identificar seu endereço, foi verificado, no site oficial da instituição, a inexistência do Polo de 

Três Lagoas/MS, sendo que no Estado de Mato Grosso do Sul a faculdade se localizava somente nos Municípios de Campo Grande/MS, Corumbá/MS, 

Dourados/MS e Ponta Porã/MS, localidades estas não inseridas no âmbito da atribuição desta PRM. 

Ainda, o número (67) 9125-1510, inicialmente relacionado à instituição, passou a atuar em nome de “Colégio Soer”, indicando, 

inclusive, sua localização em novo endereço. Por fim, ao pesquisar no Facebook o termo “EAD Laureate - Polo Três Lagoas”, a página da mencionada 

rede social não foi encontrada. 

Destarte, as situações relatadas indicam que a mencionada instituição não mais exerce atividades no Município de Três Lagoas/MS, 

inviabilizando eventual adoção de providências judiciais ou extrajudiciais para fazer cessar os cursos supostamente irregulares por parte da instituição de 

ensino EAD Laureate – Polo Três Lagoas/MS, por não mais subsistirem. 

De outro turno, em manifestação apresentada perante esta Procuradoria da República (fls. 105/106), a FACON – Faculdade de 

Conchas esclareceu que está habilitada para a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, na modalidade à distância, por meio da Portaria n.° 370, de 

20 de abril de 2018 (cópia às fls. 109/148), relatando que o Processo n.° 201507633, ainda em análise no Ministério da Educação, se refere tão somente 

à oferta do curso de Pedagogia, na modalidade à distância, o qual não é ofertado neste município. 

Por fim, relatou que possui convênio com o polo “Educa Mais – Três Lagoas”, para a oferta de cursos somente na modalidade 

presencial, o qual disponibiliza toda a estrutura física e logística para garantir o pleno desenvolvimento das atividades educacionais, em regime de 

compartilhamento, aduzindo que sua conduta está amparada pela Resolução n.° 01/MEC/CNES/CES, de 08 de junho de 2007, bem como pela Nota 
Técnica SERES/MEC n.° 388/2013. 

Em análise aos fatos narrados pela investigada acima mencionada, verificando as normativas do Ministério da Educação, observa-se 
que a conduta da FACON – Faculdade de Conchas não comporta irregularidades. 

Isso porque, além do Ministério da Educação informar, por meio do Ofício n.° 300/2018/CGLNRS/DPR/SERES/MEC, que a 

instituição de ensino é mantida pela Educacional Abrange LTDA, CNPJ n.° 08.997.513/0001-20 e que foi credenciada por meio da Portaria n.° 59, de 

13/01/2009, com recredenciamento por meio da Portaria n.° 544, de 17/04/2017, em que pese o art. 1º, §4º da Resolução n.° 01/2007/MEC/CNES/CES 

definir que “As instituições especialmente credenciadas para atuar nesse nível educacional poderão ofertar cursos de especialização, única e 

exclusivamente, na área do saber e no endereço definidos no ato de seu credenciamento”, as Notas Técnicas 386 e 388/2013/CGLNRS/DPR/SERES/MEC 

oferecem maior liberdade às instituições de ensino superior, quanto à oferta de cursos na modalidade presencial. In verbis: 

 No que tange à oferta de cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização fora da sede da IES, o CNE entende que as 

instituições regularmente credenciadas possuem liberdade para ofertar os referidos cursos, em qualquer área do saber e em localidade/município diverso 
daquele constante na Portaria que a credenciou, conforme disposto no Parecer CNE/CES n.° 263/2006. 
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 Observa-se, porém, que somente será regular a oferta pela IES de curso de pós-graduação lato sensu (especialização) em município 

diverso da abrangência geográfica do ato de credenciamento em vigor se for realizada de forma presencial e direta. Ou seja, a IES credenciada para atuar 

na modalidade presencial que oferte cursos de pós-graduação lato sensu deverá se responsabilizar diretamente pela contratação e definição do perfil do 

corpo docente, organização didático-pedagógica do curso ofertado e demais requisitos que assegurem a qualidade inerente à sua atuação em sua sede e 

pela qual obteve autorização do MEC para funcionamento. 

Além disso, a FACON – Faculdade de Conchas encaminhou o Termo de Convênio e Parceria celebrado com a Educa Mais Três 

Lagoas-ME, demonstrando que a conveniada é responsável somente pela disponibilização da estrutura física e logística para garantir o pleno 

desenvolvimento das atividades educacionais, em regime de compartilhamento, mantendo-se sob responsabilidade da convenente as atividades de 

natureza acadêmica. 

Quanto à UNAR - Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, tem-se que a manifestação de fls. 162/163 denota que em 

abril de 2010, o referido centro universitário foi credenciado para a oferta de Cursos a Distância, com autorização de criação de um Polo, de acordo com 

a legislação vigente à época. 

Não obstante, a Portaria Normativa n.° 11/2017, de 20 de junho de 2017 (fls. 173/181), permitiu a criação de novos polos, ocasião 

em que a UNAR efetuou a abertura de novas unidades, inclusive o polo de Três Lagoas/MS. 

Nessa seara, os artigos 12 e 13 da Portaria Normativa n.° 11/2017 dispõem que as instituições de ensino superior, credenciadas para 

a oferta de cursos superiores a distância, poderão criar polos EaD por ato próprio, devendo ser informado, no Sistema e-MEC, seus polos de EaD criados. 

Dessa forma, a regularidade do exercício das atividades da UNAR - Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, no Município 

de Três Lagoas/MS, restou comprovada por meio da Portaria n.° 059/2017 (fl. 172), que autorizou a criação do Polo EAD em Três Lagoas/MS, bem 

como pelos documentos de fls. 182/184, os quais demonstram o devido registro da informação no Sistema e-MEC. 

Por fim, instada a se manifestar, a Unidea Educacional esclareceu que oferece cursos livres ou de capacitação profissional, que não 

exigem credenciamento do MEC, aduzindo que presta serviços de apoio à instituição de ensino superior, captando alunos para a respectiva instituição e 

auxiliando-os na realização de provas e demais atividades acadêmicas (fl. 249). 

Ainda, às fls. 268/286, a referida instituição afirmou que oferece cursos de capacitação profissional, tais como libras, administração, 

logística e recursos humanos, apresentando conformidade com as determinações presentes na Informação n.° 68/2017-CGLNRS/DPR/SERES/MEC (fls. 

185/246). 

Quanto à prestação de serviços de apoio, captação de alunos e auxílio na realização de provas e demais atividades acadêmicas, 

encaminhou cópia do Convênio de Cooperação às fls. 273/279, restando demonstrado que suas responsabilidades estão limitadas a atividades de natureza 

operacional e logística, como a utilização de infraestrutura, permanecendo as atividades de natureza acadêmica sob restrita responsabilidade da Instituição 

de Ensino Superior convenente, em consonância com o disposto na Nota Técnica n.° 386/2013 (fls. 61/74). 

Portanto, após inúmeras diligências, conclui-se que se encontra exaurido o objeto dos presentes autos, inexistindo outras providências 

passíveis de serem adotadas por este Órgão Ministerial, em razão de não terem sido comprovadas irregularidades, no que concerne aos fatos que deram 

ensejo à sua instauração. 

Diante das razões acima mencionadas, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Civil. 

Outrossim, com fulcro no art. 17 e §§ da Resolução nº 87 do CSMPF, determino a adoção, sucessivamente, das seguintes providências: 

a) Oficie-se a representante a fim de que tome ciência do presente arquivamento, facultando-lhe apresentar razões escritas e/ou 

documentos que serão juntados aos autos, nos termos do artigo 9.º da Lei nº 7.347/1985, c.c, o artigo 17, § 3.º, da Resolução n. 87 do CSMPF; 

b) No prazo de três dias, contados da comprovação da efetiva cientificação do representante, ou de sua impossibilidade, remetam-se 

os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para o exercício da atribuição revisora. Certifique-se de tudo nos autos; 

c) Publique-se nos termos do artigo 16, § 1.º, I, da Resolução nº 87 do CSMPF. 

 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00009591-2018| 

PORTARIA Nº 103, DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000012/2018-29. Órgão Revisor:  4ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que até o momento não foram coligidos elementos informativos aptos a ensejar o arquivamento ou ajuizamento 

de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000012/2018-29 em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR 

SUPOSTA OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-MG E DO IPHAN, EM VIRTUDE DO NÃO EXERCÍCIO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO 

E DE PROMOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL ATINENTE À PONTE PÊNSIL 

AFFONSO PENNA, MARCO DIVISÓRIO COM O ESTADO DE GOIÁS”. 
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2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00009586-2018| 

PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

Classe:  Procedimento Preparatório. Formato: Eletrônico. Número:  

1.22.003.000576/2017-81. Órgão Revisor:  3ª CCR/MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, conforme art. 127 da Constituição de 

1988 e art. 1º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que entre as funções institucionais do Ministério Público estão “promover o inquérito civil e a ação civil pública, 

para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III e 129, III, da CRFB 1988, art. 

6º, VII, da LC n. 75/1993 e art. 8º, §1º da Lei 7347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções do CNMP n. 23/2007 e do CSMPF n. 87/2010, que disciplinam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que até o momento não foram coligidos elementos informativos aptos a ensejar o arquivamento ou ajuizamento 

de ação civil pública; 

DECIDE: 

1. converter o procedimento preparatório nº 1.22.003.000576/2017-81  em inquérito civil, com o seguinte objeto: “APURAR 

SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO RESIDENCIAL TAIAMAN, EM UBERLÂNDIA, 

MG, ERIGIDO PELA EMPRESA ENGEPAR CONSTRUTORA, MEDIANTE FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA, 

SOBRETUDO NO QUE SE REFERE A VÍCIOS ESTRUTURAIS DETECTADOS NOS IMÓVEIS”. 

2. determinar que a assessoria de Gabinete faça os registros de praxe e realize efetivo controle do prazo de 1 ano previsto no art. 9º 

da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3. determinar a remessa, por meio eletrônico, de uma via à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para ciência e publicação, 

nos termos do art. 4º, VI da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, certificando nos autos o efetivo cumprimento. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00004887-2018| 

PORTARIA Nº 7, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

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

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

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

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 

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

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos do 

processo judicial n. 0800669-17.2016.4.05.8202; 

RESOLVE instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, tendo como objeto “Procedimento Administrativo de Acompanhamento instaurado com a finalidade de 

acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o MPF, a SUDEMA e o Município de Sousa, nos autos do processo n. 

0800669-17.2016.4.05.8202”, autuando-o e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro 

(Único) desta Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, 

VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, observando o que dispõe o art. 6º da Resolução n. 87/2010 do 

Conselho Superior do MPF. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-MO-PB-00002890-2018| 

PORTARIA Nº 45, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
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b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, “b”, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993; 

c) considerando que o objeto dos autos administrativos adiante especificados se insere no rol de atribuições do Ministério Público 
Federal; 

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

e) considerando o disposto na Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

f) considerando os elementos constantes nos autos administrativos abaixo identificados; 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.24.004.000081/2016-96  em Inquérito Civil – IC, tendo por objeto, em atendimento ao 
contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2010, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): Apurar suposta irregularidade na abertura de estrada particular no 
loteamento do Sítio Bom Jesus, danificando cerca do campo de aviação, no município de Monteiro/PB. 

POSSÍVEL(IS) RESPONSÁVEL(IS) PELO(S) FATO(S) INVESTIGADO(S): José Flávio Campos da Silva. 

AUTOR(ES) DA REPRESENTAÇÃO: Maria de Fatima Batinga do Nascimento. 

Determina inicialmente a adoção das seguintes providências: 

I) Registro e autuação da presente portaria; 

II) Comunicação à Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente ato, para 

conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, arts. 5º, VI, e 16, §1º, I, da Resolução CSMPF 

nº 87/2010, e Ofício-Circular nº 0004/2011/5ª CCR/MPF, de 18 de março de 2011; 

III) Observância do prazo de 1 (um) ano, para a conclusão deste Inquérito Civil, nos termos do art. 9º da Resolução CNMP nº 23/2007, 
e art. 15 da Resolução CNMP nº 87/2010; 

IV) A realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

 

JANAINA ANDRADE DE SOUSA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00028843-2018| 

PORTARIA Nº 148, DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

REF.: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 1.24.000.001533/2017-78 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no art. 

129, incs. II e III, da Constituição Federal; no art. 5º, V, “a”, bem como no art. 6º, VII, “a”, da Lei Complementar nº 75/93; e nos termos da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição Federal/1988), do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos (artigo 129, III da Constituição Federal/1988); 

CONSIDERANDO que, conforme art. 5º, V, “a”, e art. 6º, VII, “d”; ambos da Lei Complementar Nº 75/93, cabe ao Ministério 

Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal, dentre eles, aqueles 

relativos à saúde, bem como proteger os interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o procedimento extrajudicial em epígrafe, instaurado para apurar 

possível descumprimento da legislação aplicável aos técnicos em radiologia no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Oceania (UPA-Oceania), 
conforme conclusões do Termo de Fiscalização nº 16-371 ALY/2017 encaminhado pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia (CRTR); 

CONSIDERANDO que a Portaria MS/SVS n° 453, de 1 de junho de 1998, estabelece os requisitos básicos de proteção radiológica 

em radiodiagnóstico, bem como disciplina o uso de radiação eletromagnética para fins diagnósticos e intervencionistas, visando a defesa da saúde dos 
pacientes, dos profissionais envolvidos e do público em geral; 

CONSIDERANDO que o termo de fiscalização acostado aos autos destaca o descumprimento de diversas obrigações consignadas na 

portaria supramencionada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento Oceania (UPA-Oceania), dentre elas, a ausência de exaustor para evitar a 
inalação de produtos químicos durante a revelação das radiografias, conforme disciplina o item 4.9, letra “d”, da referida portaria; 

CONSIDERANDO que, em outubro de 2017 e em fevereiro de 2018, foram expedidos ofícios à Secretaria Municipal de Saúde de 

João Pessoa/PB para que se manifestasse acerca das irregularidades apontadas no termo de fiscalização ora indicado, mas, nenhum deles, até o momento, 

foram respondidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se colher mais informações acerca do caso em apreço, almejando-se verificar se o 

estabelecimento de saúde indicado efetivamente descumpriu, ou até mesmo permanece descumprindo, as determinações da Portaria MS/SVS n° 

453/1998; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório em epígrafe em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes 
providências: 

1. Registre-se e autue-se esta portaria; 

2. Publique-se; 

 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00057744-2018| 

PORTARIA Nº 567, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

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

atribuições legais, com fundamento no inciso II do art. 50 da Lei Complementar nº 75/93 e o contido na Portaria nº 70/2011, de 21 de fevereiro de 2011, 

publicada no DOU de 23/02/2011, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, resolve: 

Designar os Procuradores da República para comparecer às audiências de interesse do MPF nas Subseções Judiciárias e períodos 

abaixo indicados, sem prejuízo de suas atribuições em seus ofícios de origem. 

 

PROCURADOR DA REPÚBLICA DESIGNADO SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA PERÍODO 

Luiz Antônio Ximenes Cibin Jacarezinho 23/07/2018 a 27/07/2018 

 

Publique-se. 

 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-LDB-PR-00006571-2018| 

PORTARIA Nº 24, DE 18 DE JULHO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III da Constituição 

da República, c/c art. 6º, VII e 7º, I da Lei Complementar nº 75/93, bem como art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85, CONVERTE o Procedimento Preparatório 

autuado sob o nº 1.25.005.000799/2017-16 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, 

a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: 

Apuração de suposta prática de ato de improbidade administrativa pelo Município de Assaí, em razão de atraso no repasse de verbas 

públicas que já se encontrava nos cofres do município. 

ASSUNTO/TEMA: 10011 Improbidade Administrativa 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS PELOS FATOS INVESTIGADOS: Município de Assaí/PR. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Empresa G.A.M CONSTRUÇÕES LTDA. 

Determina que seja comunicada a Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do presente 

ato, para conhecimento e publicação, via sistema Único, nos termos do arts. 4º, IV, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e Ofício-circular nº 

22/2012/PGR/5ª CCR/MPF. 

 

GUSTAVO DE CARVALHO GUADANHIN 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00057539-2018| 

PORTARIA Nº 112, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Extrajudicial nº 1.16.000.003064/2017-01 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 127, 

caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 6.º, inciso VII, e 7.º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993, bem assim, na Resolução 

CNMP n.º 23/2007; e 

CONSIDERANDO as informações colhidas até o momento neste procedimento administrativo, bem como a necessidade de se dar 

continuidade às diligências instrutórias; 

RESOLVE converter o presente procedimento administrativo em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: 1ª CCR/MPF 

Tema: 10022 - Infração Administrativa (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO) 

Município: Curitiba – PR 

Ementa: Cópia da Notícia de Fato n° 1.25.000.002084/2016-67.  Dificuldade na realização de intimações, decorrentes das 

fiscalizações de veículos transportadores de carga, pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência Regional da Receita 

Federal do Brasil. Necessidade de correta identificação pelas empresas de transporte rodoviário de cargas do remetente da mercadoria, incluindo cópia 

do documento pessoal e a confirmação de endereço e responsabilização pelo bem despachado. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente portaria. 
 

CRISTIANA KOLISKI TAGUCHI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PAR-PR-00003812-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 24 DE JULHO DE 2018 
 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.25.007.000138/2018-51 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nas disposições constitucionais 

e legais, com especial fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal; e nos artigos 1º, 2º e 5°, I, II, III e V, da Lei Complementar nº 75, de 

20 de maio de 1993; 



DMPF-e Nº 140/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 25 de julho de 2018 Publicação: quinta-feira, 26 de julho de 2018 23 

 

 

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

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição Federal; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos do art. 129, II, da 

Constituição Federal; 

Considerando que compete ao Ministério Público expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância 

pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que, nos termos do art. 4º, IV, e art. 23 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, o membro do Ministério Público poderá expedir recomendação legal, de ofício ou mediante provocação, nos autos de inquérito civil ou 

procedimento administrativo, para que sejam observados os direitos e interesses que lhe incumba defender, dando, de tudo, publicidade pelo portal 

eletrônico do MPF; 

Considerando a Resolução nº 164, de 28 de março de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina a expedição 

de recomendações pelo Ministério Público brasileiro, a qual estabelece em seu art. 1º que a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do 

Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o 

destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos 

interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas; 

Considerando que a lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n° 9.784/1999) 

fixa ser de até 30 dias, prorrogável por igual período, desde que motivado, o prazo para proferir decisão; 

Considerando que o primeiro pagamento do benefício previdenciário deverá ser efetuado até quarenta e cinco dias após a data da 

apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão (art. 41- A, Lei n° 8.213/1991); 

Considerando que a EC N°45/2004 expressamente incorporou a razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam 

a celeridade de sua tramitação ao artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil, inserindo o inciso LXXVIII ao rol de direitos fundamentais; 

Considerando serem corriqueiras as manifestações junto à esta Procuradoria da República de potenciais segurados do INSS que 

expõem ter protocolado seus requerimentos de beneficio há meses na Agência de Paranaguá do Instituto Nacional do Seguro Social, sem que, entretanto, 

obtenham qualquer parecer da autarquia; 

Considerando que em duas ocasiões expediu-se ofício à Agência do Instituto Nacional do Seguro Social em Paranaguá para que 

justificasse a demora na apreciação dos requerimentos, assim como esclarecesse as medidas adotadas para promover celeridade, tendo as respostas da 

autarquia se limitado a trazer relatório que retrata a situação da Gerência Executiva de Curitiba, já apresentado em outro procedimento instaurado pela 
Procuradoria da República em Curitiba, deixando, portanto, de se atentar às particularidades da agência local; 

Considerando que a Administração ao deixar de se manifestar sobre a pretensão do segurado está agindo de forma a afrontar a 
legalidade, ainda que a inércia decorra de problemas estruturais; 

Considerando que a excessiva e costumeira demora na apreciação dos requerimentos submete os potenciais beneficiários à período 

de espera incompatível  com a natureza alimentar do pleito formulado, situação que enseja a proteção coletiva a ser assegurada pelo Ministério Público 

Federal: 

RECOMENDA-SE ao Instituto Nacional do Seguro Social, Agência de Paranaguá - PR: 

1. Que em 30 (trinta) dias confeccione relatório detalhando a situação específica do INSS -Agência Paranaguá, descrevendo a 

quantidade de servidores, a média de requerimentos de benefício pendente de decisão, bem como as medidas que estão sendo aprimoradas para que o 
passivo da agência seja tratado com prioridade e normalizado. 

2. Que adote as providências necessárias a dar atendimento e conclusão no prazo razoável de 30 (trinta) dias aos protocolos de 
atendimento de beneficiários da Previdência Social. 

Adverte-se que o não atendimento da recomendação no prazo concedido ensejará a propositura da ação judicial cabível, a qual, 
potencialmente, fixará multa diária pelo atraso. 

Concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que o INSS - Agência de Paranaguá manifeste ciência e informe quanto ao acatamento desta 
recomendação. 

Caso já tenha sido normalizado o atendimento na agência do INSS em Paranaguá, deverá também ser justificado as medidas que 

foram tomadas para evitar novo congestionamento de demandas. 

Na hipótese de desatendimento à recomendação, de falta de resposta ou de resposta considerada inconsistente, o órgão do Ministério 

Público adotará as medidas cabíveis à obtenção do resultado pretendido com a expedição da recomendação, conforme art. 11 da Resolução nº 164/2017 
do CNMP. 

Além do seu escopo pedagógico, preventivo e corretivo, a presente recomendação presta-se a alertar seu destinatário para o modo 

adequado de proceder quanto às matérias aqui tratadas, bem como acerca das consequências legais em caso de sua eventual inobservância, de modo que 

em caso de descumprimento injustificado desta recomendação, não se poderá alegar desconhecimento do que aqui foi abordado em processos 

administrativos ou judiciais futuros. 

 

 ADRIANO BARROS FERNANDES 

Procurador da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00005593-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 4 
 

Procedimento Administrativo: 1.26.004.000015/2018-11 - Procuradoria da República Polo Salgueiro/Ouricuri. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário:  MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (CNPJ 11.348.570/0001-93). Objeto: Implementação da 
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Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, sobretudo o controle da carga horária dos integrantes das equipes de Estratégia Saúde da Família. 

Fundamento legal: Portaria GM/MS 2.436/2017 e Lei 12.527/2011. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais 

a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado, mas sua fiscalização será pelo prazo de 1 ano, salvo se houver necessidade de 

prorrogação. Data de assinatura:  18/07/2018. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVIA DE JESUS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00005571-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 5 

 

Procedimento Administrativo: 1.26.004.000011/2018-25 - Procuradoria da República Polo Salgueiro/Ouricuri. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário:  MUNICÍPIO DE MIRANDIBA/PE (CNPJ 11.043.312/0001-07). Objeto: Implementação da 

Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, sobretudo o controle da carga horária dos integrantes das equipes de Estratégia Saúde da Família. 

Fundamento legal: Portaria GM/MS 2.436/2017 e Lei 12.527/2011. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais 

a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado, mas sua fiscalização será pelo prazo de 1 ano, salvo se houver necessidade de 

prorrogação. Data de assinatura: 18/07/2018. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVIA DE JESUS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00005595-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 6 

 

Procedimento Administrativo n.º 1.26.004.000013/2018-14 - Procuradoria da República Polo Salgueiro/Ouricuri. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/PE (CNPJ 11.361.235/0001-25). Objeto: Implementação da 

Política Nacional de Atenção Básica em Saúde, sobretudo o controle da carga horária dos integrantes das equipes de Estratégia Saúde da Família. 

Fundamento legal: Portaria GM/MS 2.436/2017 e Lei 12.527/2011. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais 

a partir da sua assinatura e terá vigência por prazo indeterminado, mas sua fiscalização será pelo prazo de 1 ano, salvo se houver necessidade de 

prorrogação. Data de assinatura: 19/07/2018. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVIA DE JESUS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00005592-2018| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 7 

 

Procedimento Administrativo: 1.26.004.000004/2018-23 - Procuradoria Da República Polo Salgueiro/Ouricuri. Compromitente: 

Ministério Público Federal. Compromissário: Município de Belém do São Francisco/PE (CNPJ 10.113.728/0001-83). Objeto: Implementação da Política 

Nacional de Atenção Básica em Saúde, Sobretudo o Controle da Carga Horária dos Integrantes das Equipes de Estratégia Saúde Da Família. Fundamento 

Legal: Portaria GM/MS 2.436/2017 E Lei 12.527/2011. Vigência: O Presente Termo de Ajustamento de Conduta Produzirá Seus Efeitos Legais a Partir 

da Sua Assinatura e terá Vigência por Prazo Indeterminado, Mas Sua Fiscalização Será Pelo Prazo De 1 Ano, Salvo Se Houver Necessidade De 

Prorrogação. Data De Assinatura: 19/07/2018. 

 

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS 

Procurador da República 
 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071174-2018| 

PORTARIA Nº 774, DE 24 DE JULHO DE 2018 
 

Dispõe sobre férias do Procurador da República EDUARDO SANTOS DE 

OLIVEIRA BENONES no período de 30 de julho a 14 de agosto de 2018. 

 

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

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA BENONES solicitou fruição de férias 

no período de 30 de julho a 14 de agosto de 2018, resolve: 

  Art. 1º Excluir o Procurador da República EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA BENONES, no período de 30 de julho a 14 de 

agosto de 2018, da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

  Parágrafo Único. Excluir o Procurador da República EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA BENONES da distribuição de todos os 

feitos que lhe são vinculados nos 3 dias úteis anteriores às suas férias de 30 de julho a 14 de agosto de 2018. 

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

CARMEN SANTANA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-AGR-RJ-00004721-2018| 

PORTARIA Nº 63, DE 14 DE MAIO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições constitucionais, 

legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, II e III, e 6º, inciso VII, 

da Lei Complementar nº 75/1993: 
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CONSIDERANDO os autos do procedimento MPRJ N° 2011.01459976 da 1° Promotoria de Justiça de tutela coletiva do Núcleo de 

Angra dos Reis encaminhado a esta Procuradoria por declínio de atribuição e que trata de abertura de estrada de acesso à Praia do Sono pelo Condomínio 
Laranjeiras , em àrea de mata atlântica ,Município de Paraty, com o objetivo de desviar o fluxo de pessoas da àrea do condomínio; 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao meio ambiente, 

e proteger os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, podendo tomar as medidas cabíveis na defesa destes direitos, especialmente instaurar 
o inquérito civil e propor a ação civil pública; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 23, de 17.09.2007, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determina a 

instauração de Inquérito Civil Público quando houver elementos suficientes a demandar a atuação ministerial; 

RESOLVE o Ministério Público Federal, por meio de seu órgão infrafirmado, instaurar INQUÉRITO CIVIL – Área Temática: PFDC, 

para “abertura de estrada de acesso à Praia do Sono pelo Condomínio Laranjeiras , Município de Paraty , com o objetivo de desviar o fluxo de pessoas 
da àrea do condomínio”. 

Publique-se a presente Portaria, por extrato, no Diário Oficial da União, mediante os registros de praxe no Sistema Único. 

 

ÍGOR MIRANDA DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00028004-2018| 

PORTARIA Nº 130, DE 20 DE MARÇO DE 2018 
 

PIC nº 1.30.001.004973/2016-99. Busca e Apreensão nº 0012686-

25.2018.4.02.5101 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 

“para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, III da Constituição Federal e art. 

7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO as irregularidades identificadas nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 1.30.001.004973/2016-99, 

cuja instrução apontou a suposta inserção de dados inconsistentes e fraudados no Sistema de Controle de Fauna – SisPass, por André Luiz De Azevedo, 

ao solicitar a entrega de anilhas para os pássaros de seu criadouro, que resultou na atuação do IBAMA com a lavratura do Auto de Infração 9104747-E, 

na apreensão do plantel de pássaros através do Termo de Apreensão nº 664303-E e na lavratura do Termo de Embargo nº 664305-E, com a suspensão do 
acesso ao SisPass; 

CONSIDERANDO que a autuação do criador se deu a partir de mera análise dos dados inseridos no SisPass, a partir da realização 

da “Operação Delivery” deflagrada pelo IBAMA, bem como que a autarquia se recusou a proceder a fiscalização “in loco” no referido plantel, sob a 
justificativa de restrições orçamentarias e reduzido número de servidores, bem como pela autonomia das instâncias administrativa e criminal; 

CONSIDERANDO que o oferecimento da Medida Cautelar de Busca e Apreensão nº 0012686-25.2018.4.02.5101, cujo objeto era a 

apreensão todas as anilhas encontradas no plantel de André Luiz De Azevedo, com eventuais petrechos utilizados para a fabricação de anilhas, bem como 

das aves que estejam sendo mantidas em cativeiro no local, resultou em diligência negativa, uma vez que no endereço informado do plantel no Auto de 

Infração do IBAMA (9104747-E) funciona a pessoa jurídica “Marmoraria Irmãos Feital” (CNPJ 02.805.775/001-84), não sendo encontrado nenhum dos 

objetos apontados, tampouco o referido o réu; 

CONSIDERANDO que a recusa do IBAMA em fiscalizar o referido plantel, ao considerar suficiente a mera análise de dados para a 

lavratura de autos de infração, verifica-se como caso de flagrante atuação administrativa deficiente, “virtual” e “de gabinete”, não se desincumbindo a 

autarquia de verificar “in loco” se o plantel existente corresponde àquele informado no sistema, bem como a situação das aves, destacando os indícios 
graves da prática dos crimes previstos no art. 29 da Lei de Crimes Ambientais nº 9605/98 e no art. 296 do Código Penal; 

INSTAURA o presente Inquérito Civil, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de apurar a atuação deficiente do IBAMA decorrente da 
omissão em promover a fiscalização de plantel com atividade e acesso ao SisPass suspensos por inserção fraudulenta de dados. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 4ª Câmara de Coordenação e 

Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071220-2018| 

PORTARIA Nº 354, DE 18 DE JULHO DE 2018 
 

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

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

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

c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar supostas irregularidades na não conclusão da obra da quadra 
poliesportiva do Colégio Estadual Monsenhor Miguel de Sta. Maria Monchon; 

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

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.001407/2018-97. 
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Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR em geral, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071260-2018| 

PORTARIA Nº 359, DE 19 DE JULHO DE 2018 
 

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

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

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

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

c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar supostas irregularidades na abertura de concurso público para 

seleção de professor efetivo de árabe, por intermédio do Edital nº 860/2017, com suposto direcionamento do certame para benefício de candidata que 

possui relação de amizade com o presidente da banca examinadora; 

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

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.001193/2018-59. 

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR em geral, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071443-2018| 

PORTARIA Nº 360, DE 19 DE JULHO DE 2018 
 

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

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

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

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

c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar supostas irregularidades na acumulação de cargos públicos pelo 

servidor José Rodolfo Rocco, professor na Faculdade de Medicina da UFRJ e médico no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, com suposto 

descumprimento da carga horária estabelecida pela Universidade, bem como a suposta realização de comentários inadequados pelo professor em sala de 

aula; 

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

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.001120/2018-67. 

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR em geral, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071432-2018| 

PORTARIA Nº 361, DE 19 DE JULHO DE 2018 
 

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

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

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

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

c) considerando que o presente procedimento tem como fito apurar supostas irregularidades no encerramento do expediente da 

Biblioteca da COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ às 18:00 horas, prejudicando o acesso dos alunos dos cursos noturnos, bem 

como a exigência de senha para acesso aos computadores, o que viabiliza o acesso apenas paras os alunos do programa de pós-graduação; 

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

Instaure-se INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para promover ampla apuração dos fatos narrados no Procedimento Preparatório nº 

1.30.001.001458/2018-19. 

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

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR em geral, 

para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARIA CRISTINA MANELLA CORDEIRO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071348-2018| 

PORTARIA Nº 365, DE 17 DE JULHO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III da Constituição Federal, nas disposições da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio 
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de 1993, nos artigos 1º, V e 8º,§1º da Lei nº 7.347/85, os artigos 10, VI e 11, I da Lei nº 8.429/90, bem como o artigo 4º, II c/c artigo 28, ambos da 

Resolução CSMPF nº 87/2006 e pela Portaria PGR nº 306/2004, e: 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, bem como promover ações necessárias ao exercício de suas 

funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO a decisão exarada pela 1º Câmara de Coordenação e Revisão – Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral 

do Ministério Público Federal, na 315ª Sessão Ordinária (24/05/2018), nos autos do procedimento preparatório 1.30.001.004114/2016-08, no sentido de 

que a elaboração de gabaritos com sequência lógica de respostas, tal como ocorrido na prova do Edital nº 01/2016, para o cargo de Assistente Técnico 

em Saúde, a partir da questão 31, pode facilitar a prática de fraudes, gerando questionamentos sobre a lisura do certame. 

Resolve instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com a finalidade de acompanhar o cumprimento da 

Recomendação à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que, no âmbito de suas respectivas competências, nos concursos públicos ou processos seletivos 

futuros, não elabore ou não permita que sejam elaborados pelas pessoas jurídicas eventualmente contratadas, gabaritos com sequência lógica de respostas, 

a fim de evitar a prática de fraudes e questionamentos sobre a lisura dos respectivos certames, determinando as seguintes providências: 

1) O registro e autuação deste feito. 

2) A comunicação da instauração do mesmo à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

3) Expeça-se a Recomendação e oficie-se ao Presidente da FIOCRUZ requisitando manifestação a respeito. 

4) Acautele-se os autos na DICIVE por 60 (sessenta) dias ou até a vinda da resposta. 

 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00071354-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 18 DE JULHO DE 2018 

 

(Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004114/2016-08) 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis e, especialmente, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, nos termos dos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, nos termos do Art. 3º, inciso IV, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos do Art. 5º da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si, nos termos do art. 19, inciso III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego; 

CONSIDERANDO que os procedimentos relativos execução de concursos públicos devem se vincular ao princípio da legalidade e 

aos termos do edital, a fim de assegurar a isonomia entre os candidatos ao cargo público, além de transparência e objetividade ao certame; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a teor do art. 37, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO a decisão exarada pela 1º Câmara de Coordenação e Revisão – Direitos Sociais e Atos Administrativos em Geral 

do Ministério Público Federal, na 315ª Sessão Ordinária (24/05/2018), nos autos do procedimento preparatório em epígrafe, no sentido de que a 

elaboração de gabaritos com sequência lógica de respostas, tal como ocorrido na prova de  Edital nº 01/2016, para o cargo de Assistente Técnico em 

Saúde, a partir da questão 31, pode facilitar a prática de fraudes, gerando questionamentos sobre a lisura do certame. 

 o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do órgão subscritor, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fundamento no art. 127, caput, da Constituição Federal e no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93: 

RECOMENDA à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que, no âmbito de suas respectivas competências, nos concursos públicos ou 

processos seletivos futuros, não elabore ou não permita que sejam elaborados pelas pessoas jurídicas eventualmente contratadas gabaritos com sequência 

lógica de respostas, a fim de evitar a prática de fraudes e questionamentos sobre a lisura dos respectivos certames. 

 Ressalte-se que a adoção de tais medidas é essencial à regularidade dos certames e que a observância tal disposição visa evitar 

eventuais medidas que promovam a anulação de concursos eivados de vícios e a decorrente responsabilização dos agentes encarregados dos mesmos. 

 Tendo em vista a presente recomendação, fixo em 30 (trinta) dias o prazo para manifestação, junto ao Ministério Público Federal, 

quanto às providências adotadas. 
 

ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-AGR-RJ-00004915-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 22 DE JULHO DE 2018 
 

MPF Nº 1.30.014.000060/2018-16 e 1.30.014.000059/2018-91 
 

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

artigo 127, caput, da Constituição Federal e artigo 6º, inciso VII, alínea c, da Lei Complementar nº 75/1993, no bojo dos extrajudiciais 
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1.30.014.000060/2018-16 e 1.30.014.000059/2018-91, que tem como objetivo apurar irregularidades na concessão de imóveis do Programa “Minha Casa, 

Minha Vida”, na localidade da Banqueta, no Bairro Japuíba no Município de Angra dos Reis, 

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

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo para tanto, e se necessário, o Inquérito 

Civil e a Ação Civil Pública; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos serviços  de relevância  

pública  aos direitos assegurados constitucionalmente, de acordo com artigo 129,  inciso II, da Carta Magna; e artigo 5º, inciso V, da Lei Complementar 

nº 75/1993; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal  expedir notificações e recomendações em  face de pessoas físicas 

e jurídicas, privadas ou públicas, inclusive suas autoridades, visando  à proteção ou recuperação da integridade do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, à luz do artigo 129, incisos I ao IX, da Constituição Federal; dos artigos 5°, incisos I ao VI, 6º, incisos 

I ao XX, e 8º, incisos I ao IX, da Lei Complementar n° 75/93; da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e da Resolução 

nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, consoante o disposto no art. 6º da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos; 

CONSIDERANDO que Constituição Federal estabelece que a Administração Pública, em todas suas atividades, deve pautar-se pelos 

princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; impondo à mesma que atue em face do cidadão com equidade e isonomia, 

sem discriminação de nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, o contraditório, a ampla defesa e o recurso, nos termos dos artigos 1º, 

inciso II, 3º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXX IV e LV, e 37, caput; 

CONSIDERANDO que, no âmbito dos processos administrativos federais, estabelece-se, legalmente, que a Administração Pública 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 

segurança jurídica, interesse público e eficiência, segundo o artigo 2º da Lei federal nº 9.784/99; 

CONSIDERANDO que todos esses princípios e regras constitucionais e legais têm força normativa e se impõem cogentemente às 

prestações estatais no âmbito de programas, serviços e políticas públicas, inclusive, frise-se desde já, no “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 

– PMCMV”; 

CONSIDERANDO que Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV foi instituído com a finalidade criar mecanismos de incentivo 

à construção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda bruta mensal de até dez salários-mínimos, em especial, as famílias 

que tenham rendimento de até 3 (três) salários-mínimos, conforme preconizado pela Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11; 

CONSIDERANDO que entre as diretrizes mais importantes do PMCMV está a execução de trabalho social com as famílias 

beneficiadas, visando auxiliá-las na superação da pobreza. Assim, paralelamente, compete ao poder público a promoção de ações dirigidas à inclusão 
produtiva e à participação cidadã dos beneficiados; 

CONSIDERANDO que um dos instrumentos de realização do PMCMV é a concessão de diversas formas de subvenção econômica, 

nos termos dos artigos 2º, inciso I, III, V, 6º, 6º-A, 6º-B, 7º, 8º, 9º, 11, 13, 14, 82-B, todos da Lei federal 11.977/09, com redação dada pela Lei federal 
nº 12.424/11. Em igual sentido, as normas do regulamentador Decreto nº 7.499/11; 

CONSIDERANDO que se sobreleva, pois, que a concessão de subvenção econômica, à medida que compreende utilização de recursos 

públicos de toda a sociedade, em benefício de grupos limitados de pessoas, deve observar não apenas os regramentos específicos da própria lei instituidora 

do PMCMV, seus consectários regramentos infralegais, como sobretudo aqueles princípios e regras constitucionais e legais referidos no tópico anterior. 
Caso contrário, implicar-se-ia flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade; 

CONSIDERANDO que o Ministério das Cidades editou a Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, publicada no DOU, Seção 1, de 6 

de abril de 2010; posteriormente revogada e substituída pela Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, publicada no DOU, Seção 1, de 27 de dezembro 
de 2011, dispondo sobre o processo de seleção dos beneficiários do PMCMV. 

CONSIDERANDO que tais regulamentações não afastam, em momento nenhum, nem poderiam, a incidência dos retrocitados 

princípios e regras constitucionais e legais ao processo seletivo dos beneficiários do PMCMV, pois, do contrário, estariam maculadas de insanável vício 
de inconstitucionalidade e de ilegalidade; 

CONSIDERANDO que ambas as portarias, densificando os princípios e regras constitucionais e legais retromencionados, 

consubstanciaram, cada uma a seu tempo, os “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS 

CANDIDATOS” a se beneficiarem do PMCMV. Trata-se do arcabouço normativo material e formal mínimo a ser observado e cumprido, de forma 

cogente, por Estados, Distrito Federal e Municípios, com vistas a beneficiarem as respectivas populações, especialmente com as subvenções relativas do 

PMCM; 

CONSIDERANDO que o eventual descumprimento das normas da Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11, e das sobreditas portarias, precipuamente das que concernem aos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS 

CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, poderia caracterizar ilícitos administrativo, civil e penal, passíveis de controle 

interno, pela Administração Pública, e de controle externo por Tribunal de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário, sujeitando os entes públicos 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como seus respectivos agentes, à sanções consequentes daqueles ilícitos; 

CONSIDERANDO que o artigo 3º, § 4º, da Lei federal 11.977/09, com redação dada pela Lei federal nº 12.424/11, o Município 

poderá fixar critérios complementares de seleção de beneficiários do PMCMV, além dos estabelecidos pela lei em testilha, previamente aprovados pelos 

respectivos conselhos locais de habitação ou, quando inexistentes, pelos conselhos de assistência social, e em conformidade com as respectivas políticas 

habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo Federal; 

CONSIDERANDO que os candidatos inscritos nos cadastros habitacionais do Município passarão por processo seletivo, a fim de se 

avaliarem e definirem os mais necessitados. Têm prioridade as famílias que estão desabrigadas porque perderam seu único imóvel, famílias que sejam 
residentes em áreas de risco ou insalubres, famílias com mulheres chefes de família; idosos; e famílias que possuam pessoas com deficiência; 
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CONSIDERANDO que o Município deve observar e cumprir as normas, fiscalizar e controlar os meios, objetivos e resultados, 

preservando o interesse público; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve atuar perante o cidadão com equidade e isonomia, sem discriminação de 

nenhuma natureza, proporcionando-lhe o direito de petição, contraditório, ampla defesa e o recurso, nos termos dos artigos 1º, II, 3º, IV, 5º, caput e 

XXXIV, e 37, caput; 

CONSIDERANDO que cabe precipuamente ao Município velar pelo  efetivo cumprimento  das normas que regulamentam  o 

indigitado Programa, especialmente as que fixam “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  DOS  CANDIDATOS”  e o  “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS 

CANDIDATOS”, previstos na Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei  federal nº 12.424/2011, regulamentada pelo  Decreto  nº 7.499/11,  e outrora 

na Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, publicada no DOU, Seção 1, de 6 de abril de 2010; atualmente, na Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, 

publicada no DOU, Seção 1, de 27 de dezembro de 2011; 

CONSIDERANDO que há critérios objetivos de seleção e seu consectário processo seletivo, haja vista que o princípio republicano é 

incompatível com privilégios ou discriminações; 

CONSIDERANDO que o Município deve providenciar a inclusão e atualização dos dados dos candidatos selecionados no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal, com o objetivo de evitar fraudes na obtenção de outros benefícios sociais.  Além disso, deve apresentar 

a relação de candidatos selecionados à instituição financeira responsável pelo empreendimento do PMCMV; 

CONSIDERANDO que somente a observação rigorosa do procedimento adequado à realização do direito fundamental à moradia 

digna, mormente os critérios de seleção de candidatos do PMCMV, permitirá que o Município continue sendo prestigiado com os recursos federais 

pertinentes ao indigitado programa; 

CONSIDERANDO que a execução da política pública de moradia deve conformar-se às circunstâncias fáticas, inibindo qualquer 

desvio ilícito, objetivando fortalecer a higidez do procedimento de escolha dos beneficiários; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública só existe e se justifica para atender os fins públicos, que é o resultado que se busca 

alcançar com a prática do ato, e que consiste em satisfazer, em caráter geral e especial, os interesses da coletividade, subsiste a possibilidade de o poder 

público implementar políticas públicas meio de promoção o interesse  público primário; 

CONSIDERANDO que o procedimento de seleção dos beneficiários pelo Município deve-se operacionalizar no bojo de processo 

administrativo. Ressalta-se que a processualidade é baliza da Administração Pública porquanto é instrumento necessário ao controle, transparência, 

legitimidade e consensualidade em sua atuação; 

CONSIDERANDO que impende ressaltar que o Ministério Público Federal não quer eleger o procedimento eficaz, muito menos 

substituir a avaliação realizada pelos mecanismos da democracia representativa. Ao revés, busca este órgão ministerial impedir que o PMCMV se macule 

pelo  corrupto,  ineficaz e antidemocrático, uma vez que se trata de imposição constitucional de procedimentalização adequada da função administrativa 

do Estado; 

CONSIDERANDO que a despeito da clareza dos princípios e regras constitucionais acima aludidos, bem como do regramento do 

PMCMV, especificadamente no que pertine aos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e o “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS 

CANDIDATOS”, o Ministério Público Federal vem acolhendo representações as quais apontam ocorrências que violam a Constituição da República e a 

legislação infraconstitucional correlata; 

CONSIDERANDO que entre tais ocorrências, citam-se, a título de exemplo: notícias de “sorteios” dirigidos para favorecimento 

pessoal de candidatos inscritos, em detrimento de outros, sob influência ou determinação de relacionamentos pessoais ou interesses políticos; falta de 

publicidade e transparência relativamente aos critérios e ao processo de seleção dos candidatos; exclusão de candidatos sem o de  vido  processo legal 

etc; 

CONSIDERANDO que portadores de deficiências estiveram presente no Ministério Público Federal para questionar a exclusão de 

seus nomes do programa, sem qualquer comunicação de razão administrativa; 

CONSIDERANDO que ente municipal não pode tergiversar acerca dos critérios complementares de seleção dos beneficiários do 

PMCMV, deixando ao alvedrio de escusos interesses privados dos gestores municipais a escolha das famílias atendidas pelo indigitado programa federal 

de habitação. Por outra banda, o processo administrativo seletivo dos candidatos deve buscar beneficiar os mais necessitados entre os que se enquadram 

nos critérios do PMCMV; 

CONSIDERANDO que o sítio eletrônico do município de Angra dos Reis traz lista de famílias contempladas, porém, não esclarece 

o motivo da rejeição dos demais (<https://www.angra.rj.gov.br/sop-

minhacasa.asp?IndexSigla=SDUS&vNomeLink=Minha%20Casa,%20Minha%20Vida>); 

CONSIDERANDO que os inscritos no PMCMV devem receber tratamento isonômico, público, transparente, objetivo e impessoal 

em seu processo seletivo. A escolha dos beneficiados não se deve dar, por óbvio, por critérios de patrimonialismo eleitoral, mas por critérios democráticos 

e republicanos; 

CONSIDERANDO que ato que possa influir ilegitimamente sobre a expressão da vontade popular, por meio do colégio eleitoral, 

constitui, em tese, abuso de poder político, conforme art.  1º, I, “d” e “h”, da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 

135/2010; 

CONSIDERANDO que o antigo secretário de governo de Angra dos Reis, MARCOS VENÍSSIUS BARBOSA, e declarado pré-

candidato ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, esteve presente aos atos de sorteio, entrega de chaves e contratos do PMMV no Município 

de Angra dos Reis, mesmo após ter sido exonerado do cargo, em virtude da descompatibilização eleitoral; 

RESOLVO RECOMENDAR ao senhor Fernando Jordão, Prefeito de Angra dos Reis, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/93, a fim de que a partir do recebimento da presente, concernente ao “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV”, 

tome as providências necessárias e adequadas: 

1. a fim de que sejam observados e cumpridos rigorosamente os princípios constitucionais da publicidade, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, eficiência, equidade e isonomia, além do contraditório, da ampla defesa e do recurso, nos termos dos  artigos  1º, inciso II, 3º,  inciso IV,  5º, 

caput, incisos  XXX  IV e LV,  e 37, caput, da Carta da República, bem como os princípios  da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório , segurança jurídica, interesse público e eficiência, albergados pelo artigo 2º da Lei federal nº 

9.784/99, na utilização dos “CRITÉRIOSDESELEÇÃODOS CANDIDATOS”  ena execução do “PROCESSO  DE  SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” 

para se beneficiarem do PMCMV; 

2.  confira ampla publicidade aos “CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, bem como ao próprio “PROCESSO DE 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS”, previstos na  Lei federal  nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, regulamentada pelo Decreto nº 



DMPF-e Nº 140/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quarta-feira, 25 de julho de 2018 Publicação: quinta-feira, 26 de julho de 2018 30 

 

 

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

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

7.499/11, e outrora na Portaria nº 140, de 5 de abril de 2010, publicada no DOU, Seção 1, de 6 de abril de 2010; atualmente, na Portaria nº 610, de 26 de 

dezembro de 2011, publicada no DOU, Seção 1, de 27 de  dezembro de 2011, mediante divulgação na imprensa falada e escrita e no sítio da Prefeitura 

na internet; 

3. instaure processos adequados a apurar as irregularidades existentes no PMCMV, principalmente a possibilidade da existência de 

critérios complementares que não sejam claros e objetivos de seleção de candidatos, bem assim práticas ilícitas perpetradas por agentes públicos dessa 

municipalidade no decorrer do processo de seleção de candidatos, que estejam em confronto com as normas constitucionais e infralegais, especialmente 

as pre vistas na Lei federal nº 11.977/09, alterada pela Lei federal nº 12.424/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.499/11, e outrora na Portaria nº 140, 

de 5 de abril de 2010, publicada  no DOU, Seção  1, de 6 de abril de 2010; atualmente, na Portaria nº 610, de 26 de dezembro de 2011, publicada no 

DOU, Seção 1, de 27 de dezembro de 2011; 

4. apure as condutas comissivas ou omissivas antijurídicas que tenham caracterizado descumprimento dos “CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” e do “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS” impostos pelo PMCMV; e empreenda todas as providências 

formais e materiais, administrativas e judiciais, ao seu cargo, com o desiderato de corrigir a ilicitude; 

5. que encaminhe ao Promotor Titular da Promotoria Eleitoral junto à 147ª Zona Eleitoral (Angra dos Reis), em até 30 (trinta) dias, 

cópia dos autos do processo administrativo municipal que organiza o procedimento seletivo dos beneficiários do PMCMV, bem como cópia dos atos 

normativos que instituem critérios complementares de seleção dos potenciais beneficiários do citado programa; 

6. no prazo de 30 (trinta) dias, que encaminhem a esta Procuradoria da República resposta concernente ao acatamento do que se 

recomendou acima, indicando as providências adotadas. 

Publique-se, divulgue-se mediante ASCOM, e encaminhe-se a presente RECOMENDAÇÃO ao Prefeito, além de cópia às autoridades 

abaixo relacionadas, para conhecimento: 

a) Procuradora-geral do Município de Angra dos Reis; 

b) ao Excelentíssimo Promotor Titular da Promotoria Eleitoral junto à 147ª Zona Eleitoral (Angra dos Reis); 

c) Procurador Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradoria da República em Angra dos Reis/RJ, coloca-se à disposição para 

eventuais esclarecimentos que se façam necessários no tocante ao cumprimento do disposto na presente Recomendação, observadas as limitações 

impostas pelo inciso IX do art. 129 da Constituição Federal. 

 

ÍGOR MIRANDA DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00028159-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por intermédio de sua Procuradora 

Regional Eleitoral, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, notadamente as previstas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 

1988, associada aos artigos 1º, 2º, 5º, inciso I, 6º, incisos VII, "a" e "d", XIV, "a", e XX, e 8º, inciso II, 72, caput e parágrafo único, da Lei Complementar 

n.º 75/93 RECOMENDAÇÃO nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público "zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia"; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, objetivando a melhoria dos serviços de relevância 

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis (LC nº. 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que, somada à força normativa decorrente do disposto no art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, a 

recomendação legal visa a exortar os candidatos, partidos e coligações, bem como terceiros que tenham alguma relação direta ou indireta com o processo 

eleitoral, para o integral cumprimento da legislação de regência, prevenindo a prático do ilícito e/ou constituindo em mora aqueles que prefiram trilhar o 

descumprimento da norma; 

CONSIDERANDO que o Direito Eleitoral é regido pelo princípio da precaução, enunciado no art. 14, § 9º, da Constituição da 

República, o qual determina que se uma ação pode originar um dano irreversível a direito público, há de ser obstaculizada, cabendo aos órgãos incumbidos 

da defesa da ordem democrática valeram-se de todos os meios necessários para contê-lo; 

CONSIDERANDO que o art. 8º, §1º, da Resolução nº 23.548/2017 do TSE estabelece que a "ata da convenção e a lista dos presentes 

serão digitadas no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), desenvolvido pelo TSE, devendo a mídia ser entregue no tribunal eleitoral 

ou transmitida via internet pelo próprio CANDex, até o dia seguinte ao da realização da convenção"; 

CONSIDERANDO que eventual descumprimento da norma acima é forte indicativo de que o partido efetivamente não realizou a 

convenção até a data limite, situação caracterizadora de fraude e que pode levar a impugnação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - 

DRAP – pela Procuradoria Regional Eleitoral; 

A PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL resolve, com fundamento no art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar n.º 75/93, 

RECOMENDAR aos Diretórios Estaduais dos Partidos Políticos, que tenham órgão de direção constituído no Estado do Rio Grande do Norte, que 

observem o contido no art. 8º, §1º, da Resolução nº 23.548/2017 do TSE, que estabelece que a "ata da convenção e a lista dos presentes serão digitadas 

no Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), desenvolvido pelo TSE, devendo a mídia ser entregue no tribunal eleitoral ou transmitida 

via internet pelo próprio CANDex, até o dia seguinte ao da realização da convenção". 

A partir da data da entrega da presente recomendação, a Procuradoria Regional Eleitoral considera seu(s) destinatário(s) como 

pessoalmente ciente(s) da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão. 

Outrossim, determino ainda que cópia dessa recomendação seja remetida à Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande 

do Norte - TRE/RN - para que informe à Procuradoria Regional Eleitoral, uma vez transcorrido o prazo para o registro de candidaturas, quais foram os 
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partidos que efetivamente observaram a determinação contida no art. 8º, §1º, da Resolução TSE nº 23.547/2017, especialmente o prazo de entrega (dia 

seguinte ao da realização da convenção), encaminhando, também, as cópias das atas da convenção e a lista dos presentes, assim que disponibilizadas à 

Justiça Eleitoral. 

Dê-se ampla divulgação ao presente, inclusive nos meios de imprensa, com publicação, ainda, no Diário de Justiça Eletrônico (DJE). 

Comunique-se, para fins de ciência, o teor da presente Recomendação à Presidência do TRE/RN. 

 

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00046345-2018| 

PORTARIA Nº 123, DE 16 DE JULHO DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 

a notícia de possíveis vícios construtivos no Residencial Altos da Figueira, localizado em Alvorada/RS; 

que o referido condomínio foi construído com recursos provenientes do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pelo Governo 
Federal; 

que, nos termos da Lei nº 11.977/2009, é de atribuição da Caixa Econômica Federal (CEF) a gestão operacional dos recursos 

destinados à concessão da subvenção do Programa Nacional de Habitação Urbana1; 

que a CEF possui a natureza jurídica de empresa pública federal, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 759/692; 

a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão ou 
ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/933, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar possíveis vícios 

construtivos no Residencial Altos da Figueira, localizado em Alvorada/RS, vinculado ao Programa "Minha Casa, Minha Vida”, gerido pela Caixa 

Econômica Federal. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 

1) que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil da Notícia de Fato nº. 1.29.000.002468/2017-11, 

juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

2) que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/064, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único; 

Certifique-se. 
 

ESTEVAN GAVIOLI DA SILVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00003208-2018| 

PORTARIA Nº 6, DE 19 DE JULHO DE 2018 
 

A Excelentíssimo(a) Senhor(a) Procurador(a) da República THAÍS ARAÚJO RUIZ FRANCO, representante, na Procuradoria da 

República em Ji-Paraná, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, com fundamento nos artigos 129, III, da Constituição da República; 6º, VII, 

b da Lei Complementar nº 75/1993; 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, 

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

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

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de adoção de outras diligências; 

CONSIDERANDO que findou o prazo regulamentar de tramitação do Procedimento Preparatório n. 1.31.001.000241/2017-73, na 

forma do art. 4º, parágrafo 1º, da Resolução n. 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 2º, parágrafo 6º, da Resolução 
n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE 

Converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil, com arrimo no artigo 4º, parágrafo 4º, da Resolução n. 87/2010 

do CSMPF e no artigo 2º, parágrafo 7º, da Resolução 23/2007 do CNMP, vinculado à PFDC, com o fito de “apurar a omissão da Universidade Federal 

de Rondônia na efetivação de igualdade educacional de condições das pessoas com deficiência, conforme Lei n. 13.146/2015, bem como promover a 

responsabilidade dos causadores”. 

NOMEAR os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

DETERMINAR como diligências preliminares as especificadas a seguir. 

1. Junte-se a portaria aos autos; 

2. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional; 

3. Cumpra-se o despacho anexo. 

CIÊNCIA à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Publique-se. 
 

THAÍS ARAÚJO RUIZ FRANCO 

Procurador (a) da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-GMI-RO-00002025-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 27, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Inquérito Civil 1.31.000.000764/2005-96. Promover arquivamento por 

Enunciado/orientação de CCR 

 

Cuida-se de inquérito civil, autuado a partir de denúncia anônima, formulada no ano de 2005, segundo a qual o Servidor Público 

Federal pertencente ao quadro do Ex- Território Federal de Rondônia, Senhor Marcos Marinho Passos, estaria, à época, acumulando irregularmente o 

cargo de agente de polícia civil (sem prestar os serviços) e outro cargo junto à Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim. 

A referida denúncia foi destituída de quaisquer elementos probatórios com relação aos fatos relatados, demandando portanto a adoção 

de diligências por parte deste órgão ministerial para instrução do feito. 

Todavia, não obstante sua autuação tenha ocorrido no ano de 2005, a primeira diligência investigativa foi efetivada somente no ano 

de 2014, quando os autos foram declinados à Procuradoria da República no Município de Guajará-Mirim (fls. 28/30). 

Foram solicitadas pesquisas ao Sistema Nacional de Pesquisa e Análise da PRRO, com relação aos vínculos empregatícios/cargos 

públicos ocupados pelo referido servidor, quando, então, constatou-se que Marcos Marinho Passos aposentou-se em fevereiro de 2007, e exerceu cargos 

comissionados na Prefeitura de Guajará-Mirim no período 18/03/2005 a 31/12/2008. 

Diante disso, promoveu-se o arquivamento dos autos em face da incidência da prescrição, e ante a ausência de repercussão dos fatos 

no âmbito penal. No entanto, o referido arquivamento não fora homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

que devolveu os autos à origem para que fossem promovidas as medidas ressarcitórias, acaso fosse comprovada a irregularidade denunciada, (fls. 39/40). 

Nesse contexto, remeteu-se cópia do presente expediente ao Procurador Chefe da União no Estado de Rondônia, para adoção das 

medidas necessárias ao ressarcimento ao erário, caso fosse cabível (fls. 41). 

Em seguida, foram promovidas inúmeras diligências (ofícios de fls. 45; 46; 87; 88; 106; 107; 117 e 118) com o fim de apurar a 

incidência ou não da denunciada acumulação ilegal de cargos pelo referido servidor. 

Dessa maneira, verifica-se entre as fls. 48 e 133, diversos documentos concernentes a informações funcionais do servidor Marcos 

Marinho Passos, dentre os quais, destacam-se os seguintes. 

O documento de fl. 94 indicou os períodos em que Marcos Marinho Passos ocupou cargos em comissão no Município de Guajará-

Mirim, consistentes nos meses março a dezembro de 2005, janeiro a novembro de 2006 e fevereiro de 2007 a dezembro de 2008. 

Analisando-se os referidos períodos, verifica-se, de plano, à fl. 65, a presença do ato de sua cessão pelo governo de Rondônia ao 

Município de Guajará-Mirim no período de março a dezembro de 2005, não havendo que se falar em acumulação indevida de cargos no aludido período. 

Outrossim, tendo em conta que o referido servidor aposentou-se em 14 de fevereiro de 2007, também fica descartada a hipótese de 

acumulação ilícita de cargos junto ao Município de Guajará-Mirim, no período de fevereiro de 2007 a dezembro 2008. 

Restou ausente, portanto, a comprovação da prorrogação do ato de cessão do referido servidor com relação ao período de janeiro a 

novembro de 2006. 

Os documentos encaminhados pelo Ministério do Planejamento de às fls. 74/85, se referem ao exercício do servidor no decorrer do 

ano de 2006, dos quais não é possível chegar a conclusão que o servidor acumulava cargos indevidamente. 

Pelo contrário, a folha de ponto inerente ao mês de abril de 2006, conta com a assinatura do Prefeito do Município de Guajará-Mirim, 

muito embora o documento faça menção ao Ministério da Fazenda e Governo do ex- território de Rondônia, o que indica aparente ciência entre os órgãos 

aos quais o servidor estava vinculado. 

Lado outro, ainda que se considerasse hipotética acumulação indevida de cargos no decorrer do ano de 2006, já se passaram mais de 

12 anos desde os referidos fatos, fulminando qualquer intenção punitiva do Estado ante ao instituto da prescrição. 

Nesse sentido, a orientação n.º 4 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, preconiza que, "a antiguidade do fato investigado, 

o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea adequadamente 

sopesados ao caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos". 

Portanto, considerando que o presente caso trata de fatos ocorridos há mais de 12 anos, e ainda, tendo em conta as inúmeras diligências 

destinadas à obtenção da documentação funcional do servidor das quais não resultaram indícios de acumulação ilícita de cargos, compreende-se que o 

arquivamento do feito é a medida que se impõe. 

Por fim, considerando a ausência de indícios de acumulação indevida, não se pode falar em dano, afastando o cabimento de eventual 

ação ressarcitória. 

Face ao exposto, promovo o arquivamento do vigente inquérito civil, ao passo que, determino sua remessa, no prazo 3 (três) dias, à 

5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para eventual homologação, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução CSMPF n.º 
87, de 03/08/2006. 

Dispensa-se a notificação do interessado uma vez que o feito originou-se de denúncia anônima. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do CSMPF. 

 

BRUNO RODRIGUES CHAVES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00027275-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 14, DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório n° 1.31.000.001673/2018-92 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

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

Magna de 1988; 
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de 

relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências 

cabíveis”, consoante artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público 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; (Lei Complementar nº 75/93, 

artigo 6º, inciso VI, alínea  “c”); 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil público e a ação civil pública para 

proteção irrestrita do consumidor e de outros interesses difusos e coletivos, conforme previsão constitucional estatuída no inciso III do art. 129 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a tutela da figura do consumidor constitui uma garantia fundamental da República Federativa do Brasil (CF, 

artigo 5º, inciso XXXII); 

CONSIDERANDO que o artigo 170, V da Carta Magna estabelece, detre os princípios gerais da ordem econômica, a defesa do 

consumidor. 

CONSIDERANDO que a política Nacional das Relações de consumo tem por objetivo, dentre outros, a segurança dos consumidores, 

atentando ao princípio da garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, inciso 

II, “a”, do CDC); 

CONSIDERANDO que o art. 4º, VI, da lei 8078/90 (CDC), dispõe que é política nacional da relação de consumo a coibição e 

repressão suficiente de todos os abusos da relação de consumo; 

CONSIDERANDO, também, que o art. 6º, III da Lei n° 8078/90, dispõe como direito básico do consumidor, a informação adequada 

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de quantidade, características, composição, quantidade, tributos incidentes e 

preço, bem como os ricos que apresentem; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 36 do CDC, que estabelece que a publicidade do produto ou serviço deve ser veiculada de tal 

forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique; 

CONSIDERANDO que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, nos termos do art. 46 do CDC. 

CONSIDERANDO a representação formulada por acadêmicos do curso de Medicina das Faculdades Integradas Aparício Carvalho - 

FIMCA, noticiando irregularidades quanto a publicidade/direito de informação, no ato de  majoração da nota de avaliação de desempenho escolar 

necessária para aprovação na Faculdade, de 6,0 para 7,0 pontos, efetivada por meio da Resolução Institucional nº 035/2017/FIMCA. 

CONSIDERANDO o previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no capítulo destinado à Educação Superior, art. 

47, § 1º: “As instituições informarão aos interessados antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua 

duração, requisitos, qualificação de professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a 

publicação deve ser feita, sendo as três primeiras formas concomitantemente: I- em página específica na internet no sítio eletrônico oficial da instituição 

do ensino superior, II- em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso I, III- em 

local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público, IV- deve ser atualizada semestralmente ou anualmente de acordo com a duração 

das disciplinas de cada curso oferecido observando o seguinte: (…) b) a publicação deve ser feita até 1 (um mês) antes do início das aulas (...); 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República in fine assinada, no exercício de suas funções constitucionais 

e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 6º, XX, da Lei Complementar 75/1993 

(Lei Orgânica do Ministério Público da União), visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, resolve: 

RECOMENDAR 

1. À Instituição de Ensino Superior Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA: 

 a) que não proceda à reprovação de alunos com média geral igual ou superior a 6,0 pontos, quanto às avaliações do 1º semestre de 

2018, considerando  que a publicidade da alteração do critério de avaliação de desempenho escolar pode não ter sido alcançada em sua integralidade. 

Caso estejam finalizadas as atividades referentes ao primeiro semestre, reconsiderar a possível reprovação de alunos que alcançaram média igual ou 

superior a 6,0. 

b) estabelecer como início da validade da Resolução 035/2017/FIMCA, a partir do segundo semestre letivo de 2018, com a devida 

publicação do ato em locais adequados, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Código de Defesa do Consumidor; no segundo semestre 

de 2018, os alunos deverão estar cientes (em face da publicidade veiculada pela instituição) que a média para aprovação será a nota 7,0. 

Esta Procuradoria da República fixa, nos termos do art. 23, §1º, da Resolução n. 87/2006, do Conselho Superior do MPF, o prazo de 

20 dias corridos para o cumprimento da presente Recomendação, encaminhando documentos que comprovem seu cumprimento, devendo este Órgão 

Ministerial ser informado sobre seu acatamento ou não no prazo de 10 (dez) dias corridos, sendo o silêncio considerado como descumprimento. Em caso 
de não acatamento, enviar justificativa por escrito no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

A omissão na remessa de resposta no prazo acima estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento desta recomendação, 

ensejando adoção das providências cabíveis. 

Além do seu escopo pedagógico e preventivo, a presente recomendação presta-se a alertar seu destinatário para o modo adequado de 

proceder quanto às matérias aqui tratadas, bem como acerca das consequências legais em caso de sua eventual inobservância. 

Em caso de descumprimento injustificado desta recomendação, não se poderá alegar desconhecimento do que aqui foi abordado em 

processos administrativos ou judiciais futuros. 

Na certeza do pronto acatamento da presente recomendação, colhemos o ensejo para render votos de elevada estima e distinta 

consideração. 

Oficie-se aos recomendados, concedendo prazo de 10 (dez) dias para manifestação quanto ao acatamento da presente recomendação. 

Encaminhe-se cópia eletrônica aos representantes por intermédio do endereço eletrônico disponível nos autos: 

mil.med@hotmail.com, para conhecimento, uma vez que foi instaurado com base em informações prestadas pelos Reclamantes. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00027150-2018| 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 23 DE JULHO DE 2018 

 

Inquérito Civil n. 1.31.000.000871/2016-77 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar supostas irregularidades no envio de mensagens publicitárias por 

meio de SMS, sem autorização prévia e expressa dos usuários de telefonia móvel. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato de oficiar em todos os 

processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos legis na Seção Judiciária de 

Rondônia, a cumulação na representação da 3ª e da 4ª CCR, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um 

quadro auxiliar compatível com a exorbitante demanda. 

Dessa forma, considerando-se a proximidade do encerramento do prazo para conclusão das diligências nesse inquérito, prorrogo o 

prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 

alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 

enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 

até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Considerando as diligências até então empreendidas, para a continuidade das investigações determino: 

1. Cumpra-se o despacho de 19/7/2018. Com a realização da reunião, conclusos para análise. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CHA-SC-00004706-2018| 

PORTARIA Nº 39, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

Converte o Procedimento Preparatório. nº 1.33.002.000008/2018-97 em Inquérito 

Civil. 

 

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que este procedimento foi instaurado a partir da documentação encaminhada por representantes do Hospital São 

Bernardo (Beneficência Camiliana do Sul), localizado  no município de Quilombo/SC, na qual relatam problemas enfrentados nas negociações para 

renovação das pactuações com o Poder Público Municipal; 

CONSIDERANDO que o Hospital São Bernardo e o Município de Quilombo não obtiveram acordo para a renovação dos 

contratos/convênios que tratam do atendimento médico-hospitalar e dos serviços de urgência e emergência aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS); 

CONSIDERANDO que, em dezembro de 2017, o Município de Quilombo editou o Decreto Municipal nº 263, cujo objeto consistiu 

na intervenção pela administração pública municipal na modalidade de requisição administrativa de bens, empregados e serviços da entidade Beneficência 

Camiliana do Sul - Hospital São Bernardo, pelo prazo de 06 (seis) meses, para fins de evitar a interrupção dos serviços de saúde prestados no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO que a situação foi judicializada, no âmbito da Justiça Estadual, por meio da Ação Civil Pública nº 0900074-

31.2017.8.24.0053 e do Mandado de Segurança nº 0300918-30.2017.8.24.240053; 

CONSIDERANDO que a intervenção no Hospital São Bernardo encerrou-se no dia 26/06/2018 e que, em resposta ao ofício 826/2018, 

a direção do hospital informou que ainda não foi firmado convênio com o Poder Público Municipal para a prestação dos serviços hospitalares à população 

usuária do SUS; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 

sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, por fim, que o procedimento preparatório estende-se por no máximo 90 dias, prorrogáveis por igual período, e 

ainda restam diligências a serem realizadas neste procedimento. 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.33.002.000008/2018-97 em INQUÉRITO CIVIL, para a regular e formal 

coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção acerca da matéria versada, devendo a subcoordenadoria jurídica desta Procuradoria 

da República registrar a presente portaria no Sistema Único, bem como as informações abaixo, registrando-as na capa dos autos, procedendo-se as 

anotações de praxe no sistema de controle processual, remetendo-a para publicação, nos termos do Art. 15, § 1º, e do Art. 5º da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c o artigo 4º da Resolução CNMP nº 23/2007: 

Interessado: Hospital São Bernardo 

Objeto da investigação: Apurar supostas irregularidades envolvendo o Hospital São Bernardo, de Quilombo/SC, nas negociações para 

renovação das pactuações com o Poder Público Municipal. 

Como próximas diligências, determino: 
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a) que seja oficiado, com urgência, ao Prefeito de Quilombo, solicitando esclarecimentos quanto à noticiada resistência do município 

em firmar convênio/contrato com o Hospital São Bernardo, nos termos do que foi ajustado em transação judicial (autos 0300918-30.2017.8.24.0053), 

bem como segundo o disposto na Lei Municipal nº 2674/2018. 

Ainda, que justifique a necessidade das seguintes cláusulas, constantes no projeto de convênio a ser firmado com a entidade hospitalar: 

- Cláusula Segunda - item XVII e seu Parágrafo Único; 

-  Cláusula Segunda - item XX; 

- Cláusula Quinta - item XIX; 

- Plano Operativo - Cláusula Quarta - Parágrafo 8º; e 

- Plano Operativo - Cláusula Sétima - item d. 

b) a juntada aos autos dos documentos entregues pela direção do Hospital São Bernardo; e 

c) a realização de consulta ao site do TJ-SC para verificar o andamento da ACP nº 0900074-31.2017.8.24.0053 e do MS nº 0300918-

30.2017.8.24.240053, certificando nos autos. 

DESIGNO, para secretariar os trabalhos, a servidora Ana Paula Hartmann de Jesus. 

Caso ainda não encerrado este Inquérito Civil no prazo de um (01) ano, venham os autos conclusos para análise da necessidade de 

prorrogação. 
 

CARLOS HUMBERTO PROLA JUNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00033031-2018| 

PORTARIA Nº 51, DE 24 DE JULHO DE 2018 
 

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

pelo art. 129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º,VII, alínea “b”, da Lei Complementar 

nº 75 de 20 de maio de 1993, e 

CONSIDERANDO que o membro do Ministério Público pode aditar a portaria inicial do inquérito civil se no decurso novos fatos 

indicarem a necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, nos termos do Art. 5º, parágrafo único, da Resolução n 87, 

de 03 de março de 2006, com a alteração dada pela Resolução n 106, de 06 de abril de 2010, ambas do CSMPF, as quais regulamentam, no âmbito do 

Ministério Público Federal, a instauração e a tramitação do Inquérito Civil; 

RESOLVE 

promover o ADITAMENTO da Portaria n. 520, de 11 de dezembro de 2012, de modo a atualizar o objeto do Inquérito Civil n. 

1.33.000.003722/2012-61 para " apurar possíveis irregularidades e deficiências no acesso e disponibilização do tratamento da tuberculose via SUS no 

Estado de Santa Catarina", com a seguinte ementa: PRDC. SAÚDE. TUBERCULOSE. ACESSO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO. SUS. 

ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Desde logo determina-se a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina para que informe, no prazo de 30 

(trinta) dias: 

a) qual o índice de pacientes com tuberculose no Estado, bem como daqueles acometidos com tuberculose multirresistente; 

b) qual o tratamento disponível, pelo SUS, para a tuberculose (mencionar também quais os medicamentos envolvidos), bem como 

para a tuberculose multirresistente, e como se dá o encaminhamento dos pacientes acometidos pela doença; 

c) quais são os hospitais e unidades de saúde do Estado responsáveis pela ofertas destes tratamentos, e se os mesmos suprem a 

demanda estadual atualmente existente. 
 

CLAUDIO VALENTIM CRISTANI 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00033070-2018| 

PORTARIA Nº 492, DE 24 DE JULHO DE 2018 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3078, RESOLVE: 

  FAZER CESSAR, a partir do dia 21 do mês de julho do corrente ano, os efeitos da Portaria n. 461/2018 - PRE/SC, que cessou, de 

7 a 24 do mesmo mês e ano, os efeitos da Portaria n. 448/2018 - PRE/SC, que indicou o Doutor Guilherme Luis Lutz Morelli, ocupante do cargo de 

Promotor de Justiça da 13ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville, para atuar, de 1º de janeiro de 2017 a 24 de novembro de 2018, na 105ª Zona 

Eleitoral da mesma Comarca. 
 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00033069-2018| 

PORTARIA Nº 493, DE 24 DE JULHO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 3079, RESOLVE: 

  FAZER CESSAR, a partir do dia 21 do mês de julho do corrente ano, os efeitos da Portaria n. 461/2018 - PRE/SC, que indicou o 

Doutor Henrique da Rosa Ziesemer, ocupando do cargo de Promotor de Justiça da 14ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville, para responder, de 

7 a 24 do mesmo mês e ano, na 105ª Zona Eleitoral da mesma Comarca. 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBC-SP-00005948-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 27 DE JUNHO DE 2018 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000653/2017-82 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO STEVEN SHUNITI ZWICKER, no 

uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988, na Lei 

Complementar nº 75/1993, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347/1985 e no disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, e ainda; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme inteligência do artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que é prerrogativa do Ministério Público Federal a instauração de inquérito civil público para a apuração de fatos, 

nos termos da Resolução CNMP nº 23/2007 e da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO a existência do Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000653/2017-82, instaurado após vistoria realizada na 

Agência da Previdência Social em Diadema apresentada na sindicância do CREMESP informando sobre as irregularidades administrativas referente a 

situação dos médicos peritos oficiantes na agência. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o objetivo de apurar eventuais irregularidades narradas descumprindo o 

ordenamento jurídico. 

Sejam adotadas, por ora, as seguintes providências: 

I – Converta-se o Procedimento Preparatório nº 1.34.011.000653/2017-82 em Inquérito Civil Público; 

II – Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão da instauração do presente inquérito civil, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, a teor do preconizado pelo artigo 6º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

III – Publique-se o teor da presente portaria no Diário Oficial da União e no portal do Ministério Público Federal, nos moldes do 

determinado pelo artigo 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Para o eficaz andamento deste inquérito civil, nomeio a Sra. ADRIANA VIEIRA e o Sr. KLEBER EDUARDO MANTOVANI, 

servidores deste Ministério Público Federal, para o cumprimento das diligências que se fizerem necessárias. 

Cumpra-se. 
 

STEVEN SHUNITI ZWICKER  

 Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00004370-2018| 

PORTARIA Nº 32, DE 23 DE JUNHO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório n° 1.34.033.000014/2018-40 – Eletrônico. Assunto: 

Improbidade Administrativa. Responsabilidade do Gestor Público. Suposta Falta 

de Universalização do Ensino. Descumprimento da Emenda Constitucional nº 

59/2009 e Plano Municipal de Educação. Município de São Sebastião/SP. 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão | Núcleo de Combate à Corrupção 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de 

seus procuradores signatários, considerando o disposto no artigo 129, inciso III, da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, 

bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CSMP) e na Resolução nº 87, de 

03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), e considerando, ainda, o que consta do Procedimento Preparatório 

n° 1.34.033.000014/2018-40, DETERMINAM a instauração de INQUÉRITO CIVIL para apurar o eventual descumprimento, pelo Município de São 

Sebastião, da Emenda Constitucional nº 59/2009 e do seu Plano Municipal de Educação (Lei nº 2.327/2015), e consequente caracterização, inclusive, da 

responsabilidade referida no artigo 208, § 2º, da Constituição da República, em razão de suposto não-oferecimento ou oferta irregular do ensino básico 

obrigatório (primeiros anos do ensino fundamental) e do ensino infantil em creche e pré-escola às crianças residentes no município. Determinam, ainda, 

a realização das seguintes providências: a) registro e autuação da presente portaria; b) solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, por meio 

do Sistema Único, para fins do disposto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução nº 23 do 

Conselho Nacional do Ministério Público; c) comunicação, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, conforme artigo 6º da Resolução 

n° 87 do CSMPF e d) comunicação, por meio eletrônico, à Procuradoria-Geral de Contas do Estado de São Paulo. 

 

WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 

Procuradora da República 

Em substituição no 1º Ofício da PRM Caraguatatuba/SP – MPF 
 

THIAGO PINHEIRO LIMA 

Procurador de Contas 

1ª Procuradoria de Contas do Estado – MPCSP 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00004994-2018| 

PORTARIA Nº 35, DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 
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a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, bem como no art. 6º, VII, b, art. 7º, I, e 

38, I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

b) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, consoante arts. 

109, 127 e 129 da Constituição Federal, e Lei Complementar nº 75/1993; 

c) considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público, e 

na Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

d) considerando os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

decide converter o presente feito em INQUÉRITO CIVIL nº 1.34.016.000044/2018-64, instaurado para verificar eventual lesão aos 

consumidores, causada pela deficiência na prestação de serviço de natureza pública, apurou que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT 

não está prestando, de forma regular e eficiente, os serviços postais domiciliares no Município de Sorocaba/SP. 

Autue-se a presente portaria e o procedimento extrajudicial que a acompanha como Inquérito Civil. 

Após os registros e providências habituais, comunique-se esta instauração à Egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal para publicação, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e da Resolução nº 

87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

VINICIUS MARAJÓ DAL SECCHI 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027427-2018| 

PORTARIA Nº 125, DE 25 DE JULHO DE 2018 

 

Designa a Procuradora Regional da República GICELMA SANTOS DO 

NASCIMENTO para responder pelos feitos urgentes da Procuradoria Regional 

dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República em Sergipe entre os dias 

27 a 31 de agosto de 2018. 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE, no uso de suas atribuições 

previstas pelo art. 33, II, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5 de maio de 

2015, e considerando o disposto no ATO CONJUNTO PGR/CASMPU Nº 01/2014, de 25 de setembro de 2014, na Portaria nº 107, de 01 de outubro de 

2014, e o definido na Ata de Reunião do Colegiado de Procuradores da República em Sergipe nº 6/2017, RESOLVE: 

Art. 1º Designar a Procuradora Regional da República GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO para responder pelos feitos urgentes 

da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da PR/SE, entre os dias 27 a 31 de agosto de 2018, em razão do afastamento do substituto designado, 

o Procurador da República RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA, para gozo de folgas compensatórias de plantão. 

Parágrafo único. Consideram-se urgentes os feitos judiciais de processos penais na fase do art. 402 ou 403, § 3º do CPP ou outros 

feitos de qualquer natureza cujo prazo para manifestação seja de natureza peremptória. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027270-2018| 

PORTARIA Nº 25, DE 20 DE JULHO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do 3.º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de 

Sergipe, no exercício de suas funções institucionais; 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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 a necessidade de acompanhar as medidas adotadas ou a adotar pelo Município de Pirambu-SE e pelos órgãos ambientais 
(estadual e federal – ADEMA e IBAMA) de modo a garantir a recomposição ambiental das margens do rio Japaratuba, em Sergipe”1; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 

EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME, sob os seguintes elementos de capa: 

 

OBJETO: “acompanhar, por 01 (um) ano, sem prorrogação, as medidas adotadas ou a adotar pelo Município de Pirambu-SE e pelos órgãos 

ambientais (estadual e federal – ADEMA e IBAMA) de modo a garantir a recomposição ambiental das margens do rio Japaratuba, em Sergipe ”. 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Distribuição: 3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE. 

Câmara: 4.ª ccr/mpf – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Designar, para atuarem como secretárias do apuratório, as servidoras em exercício no 3.º Ofício da Tutela Coletiva, sendo 
desnecessária e dispensada a colheita de termo de compromisso. 

Determinar, a título de diligências iniciais: 
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a) a publicação desta Portaria de Instauração de Inquérito Civil no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, para que a investigação passe, desde já, a constar 

como “Inquérito Civil”; 

c) a juntada de cópia digitalizada integral dos autos originários em mídia eletrônica (CD ou DVD ou equivalente), bem como da 

promoção de arquivamento respectiva (a qual deve ser inserida ao novo inquérito civil, em formato impresso, logo após a portaria inaugural); 

d) a expedição de ofício: d.1) ao IBAMA/SE e à ADEMA para que informem, de modo circustanciado (especificando prazos), as 

medidas adotadas ou a adotar de modo a garantir a recomposição ambiental das margens do rio Japaratuba, em Sergipe ; d.2) ao ente municipal para que, 

igualmente, preste informações quanto às medidas adotadas ou a adotar de modo a garantir a recomposição ambiental das margens do rio Japaratuba, em 

Sergipe”. 

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 o Setor Extrajudicial 

da PR/SE realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso, registrando-se que não haverá prorrogação. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027275-2018| 

PORTARIA Nº 26, DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

- Instauração de Inquérito Civil - 

 

O Ministério Público Federal, por meio do 3.º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, no 

exercício de suas funções institucionais; 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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 a necessidade de acompanhar a efetiva formalização de Compromisso de Ajustamento de Conduta, e respectivo 

cumprimento, entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/SE e a DESO a respeito das medidas mitigatórias e compensatórias 
dos impactos gerados pela obra da barragem sobre o Rio Poxim-Açi, em São Cristóvão/SE”1; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME, sob os seguintes elementos de capa: 

 

OBJETO: “acompanhar, por 01 (um) ano, sem prorrogação, a efetiva formalização de Compromisso de Ajustamento de Conduta, e respectivo 

cumprimento, entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/SE e a DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe a 

respeito das medidas mitigatórias e compensatórias dos impactos gerados pela obra da barragem sobre o Rio Poxim-Açi, em São Cristóvão/SE ”. 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Distribuição: 3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE. 

Câmara: 4.ª ccr/mpf – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Designar, para atuarem como secretárias do apuratório, as servidoras em exercício no 3.º Ofício da Tutela Coletiva, sendo 
desnecessária e dispensada a colheita de termo de compromisso. 

Determinar, a título de diligências iniciais: 

a) a publicação desta Portaria de Instauração de Inquérito Civil no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, para que a investigação passe, desde já, a constar 
como “Inquérito Civil”; 

c) a juntada de cópia digitalizada integral dos autos originários em mídia eletrônica (CD ou DVD ou equivalente), bem como da 

promoção de arquivamento respectiva (a qual deve ser inserida ao novo inquérito civil, em formato impresso, logo após a portaria inaugural); 

d) a expedição de ofício ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN/SE e à DESO – Companhia de Saneamento 

de Sergipe para que informem, de modo circustanciado (especificando prazos), as medidas adotadas ou a adotar para a efetiva formalização de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta, entre ambos, e respectivo cumprimento, a respeito das medidas mitigatórias e compensatórias dos impactos 
gerados pela obra da barragem sobre o Rio Poxim-Açi, em São Cristóvão/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 o Setor Extrajudicial 

da PR/SE realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso, registrando-se que não haverá prorrogação. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE 
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##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027271-2018| 

PORTARIA Nº 27, DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

- Instauração de Inquérito Civil - 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do 3.º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de 
Sergipe, no exercício de suas funções institucionais; 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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 a necessidade de “acompanhar as medidas a serem adotadas pelo Município de Aracaju-SE, pela construtora 

responsável (Mouro Engenharia Ltda) e pela DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe de modo a sanar as irregularidades verificadas no Conjunto 

Habitacional 17 de Março, localizado nesta cidade de Aracjau-SE'1; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME, sob os seguintes elementos de capa: 

 

OBJETO: “acompanhar, por 01 (um) ano, sem prorrogação, as medidas a serem adotadas pelo Município de Aracaju-SE, pela construtora 

responsável (Mouro Engenharia Ltda) e pela DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe de modo a sanar as irregularidades verificadas no 

Conjunto Habitacional 17 de Março, em Aracjau-SE”. 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Distribuição: 3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE. 

Câmara: 3.ª ccr/mpf – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Designar, para atuarem como secretárias do apuratório, as servidoras em exercício no 3.º Ofício da Tutela Coletiva, sendo 
desnecessária e dispensada a colheita de termo de compromisso. 

Determinar, a título de diligências iniciais: 

a) a publicação desta Portaria de Instauração de Inquérito Civil no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, para que a investigação passe, desde já, a constar 
como “Inquérito Civil”; 

c) a juntada de cópia digitalizada integral dos autos originários em mídia eletrônica (CD ou DVD ou equivalente), bem como da 

promoção de arquivamento respectiva (a qual deve ser inserida ao novo inquérito civil, em formato impresso, logo após a portaria inaugural); 

d) a expedição de ofício ao Município de Aracaju-SE, à DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe e à construtora responsável 

(Mouro Engenharia Ltda) para que informem, de modo circustanciado (especificando prazos), as medidas adotadas ou a adotar de modo a sanar as 
irregularidades verificadas no Conjunto Habitacional 17 de Março, em Aracjau-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 o Setor Extrajudicial 

da PR/SE realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 
transcurso, registrando-se que não haverá prorrogação. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027272-2018| 

PORTARIA Nº 28, DE 20 DE JULHO DE 2018 
 

- Instauração de Inquérito Civil - 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do 3.º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de 
Sergipe, no exercício de suas funções institucionais; 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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 a necessidade de acompanhar as medidas a serem adotadas pelo ente municipal e pela empresa responsável (Alliance 

Construtora e Empreendimentos Ltda-ME) de modo a sanar as irregularidades verificadas no Conjunto Habitacional Terra Nova, em N. S. do Socorro-

SE1; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 
EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME, sob os seguintes elementos de capa: 
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OBJETO: “acompanhar, por 01 (um) ano, sem prorrogação, as medidas a serem adotadas pelo ente municipal e pela empresa responsável (Alliance 

Construtora e Empreendimentos Ltda-ME) de modo a sanar as irregularidades verificadas no Conjunto Habitacional Terra Nova, em Nossa 

Senhora do Socorro-SE”. 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Distribuição: 3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE. 

Câmara: 3.ª ccr/mpf – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Designar, para atuarem como secretárias do apuratório, as servidoras em exercício no 3.º Ofício da Tutela Coletiva, sendo 

desnecessária e dispensada a colheita de termo de compromisso. 

Determinar, a título de diligências iniciais: 

a) a publicação desta Portaria de Instauração de Inquérito Civil no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, para que a investigação passe, desde já, a constar 

como “Inquérito Civil”; 

c) a juntada de cópia digitalizada integral dos autos originários em mídia eletrônica (CD ou DVD ou equivalente), bem como da 

promoção de arquivamento respectiva (a qual deve ser inserida ao novo inquérito civil, em formato impresso, logo após a portaria inaugural); 

d) a expedição de ofício ao ente municipal e à empresa responsável (Alliance Construtora e Empreendimentos Ltda-ME) para que 

informem, de modo circustanciado (especificando prazos), as medidas adotadas ou a adotar de modo a sanar as irregularidades verificadas no Conjunto 

Habitacional Terra Nova, em Nossa Senhora do Socorro-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 o Setor Extrajudicial 

da PR/SE realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso, registrando-se que não haverá prorrogação. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00027273-2018| 

PORTARIA Nº 29, DE 20 DE JULHO DE 2018 

 

- Instauração de Inquérito Civil - 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do 3.º Ofício da Tutela Coletiva da Procuradoria da República no Estado de 

Sergipe, no exercício de suas funções institucionais; 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

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

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 a necessidade de companhar as medidas adotadas ou a adotar pelo Município de Aracaju-SE e pela Secretaria do 

Patrimônio da União - SPU quanto à ocupação situada às margens do Rio Poxim (Relatório de Fiscalização Ambiental – RFA 23615/2017-6072 – da 

ADEMA), em Aracaju-SE, de modo a regularizar as edificações ou atuar para que sejam retiradas do local, assegurando-se a necessária recomposição 
do meio ambiente1; 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 

EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME, sob os seguintes elementos de capa: 

 

OBJETO: “acompanhar, por 01 (um) ano, sem prorrogação, as medidas adotadas ou a adotar pelo Município de Aracaju-SE e pela Secretaria do 

Patrimônio da União - SPU quanto à ocupação situada às margens do Rio Poxim (Relatório de Fiscalização Ambiental – RFA 23615/2017-6072 – 

da ADEMA), em Aracaju-SE, de modo a regularizar as edificações ou atuar para que sejam retiradas do local, assegurando-se a necessária 

recomposição do meio ambiente para presentes e futuras gerações.” 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Distribuição: 3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE. 

Câmara: 4.ª ccr/mpf – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 

 

Designar, para atuarem como secretárias do apuratório, as servidoras em exercício no 3.º Ofício da Tutela Coletiva, sendo 
desnecessária e dispensada a colheita de termo de compromisso. 

Determinar, a título de diligências iniciais: 

a) a publicação desta Portaria de Instauração de Inquérito Civil no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a realização dos registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, para que a investigação passe, desde já, a constar 
como “Inquérito Civil”; 

c) a juntada de cópia digitalizada integral dos autos originários em mídia eletrônica (CD ou DVD ou equivalente), bem como da 
promoção de arquivamento respectiva (a qual deve ser inserida ao novo inquérito civil, em formato impresso, logo após a portaria inaugural); 
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d) a expedição de ofício ao ente municipal e à Secretaria do Patrimônio da União - SPU para que informem, de modo circustanciado 

(especificando prazos), as medidas adotadas ou a adotar  quanto à ocupação situada às margens do Rio Poxim (Relatório de Fiscalização Ambiental – 

RFA 23615/2017-6072 – da ADEMA), em Aracaju-SE, de modo a regularizar as edificações ou atuar para que sejam retiradas do local, assegurando-se 
a necessária recomposição do meio ambiente. 

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 o Setor Extrajudicial 

da PR/SE realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso, registrando-se que não haverá prorrogação. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

3.º Ofício da Tutela Coletiva – PR/SE 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO TOCANTINS 
##ÚNICO: | EXTRA-TO - PR-TO-00015668-2018| 

DESPACHO DE PRORROGAÇÃO DE 9 DE JULHO DE 2018 
 

Inquérito Civil n.° 1.36.000.000297/2016-71 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado, nesta Procuradoria da República do Estado do Tocantins, com o objetivo de apurar supostas 

irregularidades na oferta do curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização em Enfermagem Obstetra e Ginecológica pelos Instituto Carlos 

Chagas de Educação e Tecnologia - Incar e Instituto Educacional de Santa Catarina - Iesc. 

2. Constata-se, inicialmente, que o prazo para encerramento do inquérito civil está se esgotando. Contudo, ainda há diligências a 

serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos investigados. 

3. Visando à instrução dos autos, oficiou-se ao Iesc requisitando que informasse detalhadamente: 

(i) se, de fato, o instituto ou suas faculdades mantidas, possuem convênio ou não com o Instituto Carlos Chagas de Educação 

Tecnológica - Incar para a oferta de cursos de pós-graduação; (ii) em caso de resposta positiva ao item anterior, quais cursos são ofertados pelas 

Instituições no Estado do Tocantins; e (iii) se possui credenciamento junto ao Ministério da Educação para a oferta do Curso de pós-graduação lato sensu 
em nível de especialização em Enfermagem Obstetra e Ginecológica no Municípios de Palmas – TO e Araguaína – TO. 

4. Em resposta de fls. 140/142, o instituto educacional informou que, por intermédio da sua mantida, a Faculdade de Guaraí - Fag 

possui termo de parceria junto ao Incar desde 2015, sendo este o responsável pelo gerenciamento acadêmico e financeiro dos cursos de Pós-Graduação 

lato sensu ofertados no Estado do Tocantins. 

5. Ademais, informou a lista de cursos ofertados, bem como alegou que, conforme previsto no artigo 1º da Resolução CNE/CES nº 

1/2007, as Instituições de Ensino Superior – Ies não dependem de credenciamento para fins de oferta de cursos de especialização. Nesse sentido, afirmou 
ainda que todos os cursos possuem cadastro no sistema do E-Mec. 

6. O termo de parceria respectivo consta nas fls. 111/120, no qual aponta a Fag como contratante do Instituto Carlos Chagas para fins 
de exploração dos cursos de especialização na região de atuação do contratado. O contrato não é datado. 

7. Por sua vez, às fls. 128/129 a PUC confirmou que entre 2011 e abril de 2015 possuía convênio com o Incar. 

8. Destaca-se que à fl. 21 o Incar informou somente o convênio com a PUC, em petição datada de 27/04/2016, quando já estaria 
encerrada a parceria conforme fls. 128/129. 

9. Pois bem, relembre-se que o Instituto Carlos Chagas não se encontra devidamente cadastrado como Ies, bem como não possui 

cadastro junto ao Sistema Federal de Ensino para oferta de cursos superiores, conforme informações do Mec nas fls. 95/98 e atual pesquisa realizada 

junto ao sistema E-Mec1 (print em anexo). 

10. Mesmo sem qualquer cadastro junto ao Mec, constatou-se que o Instituto Carlos Chagas realiza a divulgação e oferta de cursos 

de pós-graduação/especialização em diversos polos no estado do Tocantins e em estados vizinhos, segundo consulta ao site2 do próprio instituto (prints 
em anexo). 

11. Cumpre assinalar que a possibilidade de Instituições não Educacionais ofertarem cursos de pós-graduação/especialização nas 

modalidades presencial e à distância não encontra mais amparo legal, em razão da antiga Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008, que 

permitia tal feito, ter sido revogada pela Resolução CNE/CES nº 73, de 8 de setembro de 2011. 

12. Após o advento de tal resolução, as hipóteses de atuação de instituição não credenciada são restritas, conforme fls. 95/97. O 

Instituto Carlos Chagas busca lastrear sua atividade nos termos de parceria firmados. 

13. Em tempo, incorre citar, ainda, a recente Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de abril de 2018, que alterou e estabeleceu as diretrizes 

e normas para a oferta dos cursos de pós-graduação lato sensu denominados cursos de especialização, no âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, 

além de outras providências. 
14. Ante o exposto, devem ser realizadas as seguintes diligências: 

(a) com fulcro no art. 15 da Resolução n.° 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

prorroga-se, pelo prazo de 1 (um) ano, a tramitação deste inquérito civil, providência que deverá ser registrada no Sistema Único e comunicada à PFDC; 
e 

(b) em razão do lapso de tempo desde as últimas informações, oficie-se ao Ministério da Educação, com cópia integral dos autos para 

ciência dos fatos e eventuais providências, bem como para que se manifeste acerca da  atuação das referidas instituições à luz do contexto atual do 

procedimento. 

(c) oficie-se à Faculdade de Guaraí para que (c.1) apresente a listagem dos alunos, pertinente ao Contrato de Cooperação Técnica 

para cursos de pós-graduação com o Instituto Carlos Chagas de Educação Tecnológica Ltda, com identificação completa, períodos cursados; (c.2) 

encaminhe contratos, históricos e diplomas/certificados exemplificativos (ao menos dois exemplos por semestre); (c.3) envie cópia do convênio/parceira 
ou outro documento que demonstre a data inicial da cooperação técnica. 
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(d) oficie-se à PUC Goiás para que (c.1) apresente a listagem dos alunos, pertinente ao Contrato de Cooperação Técnica para cursos 

de pós-graduação com o Instituto Carlos Chagas de Educação Tecnológica Ltda, com identificação completa, períodos cursados; (c.2) encaminhe 
contratos, históricos e diplomas/certificados exemplificativos (ao menos dois exemplos por semestre); 

15. Estabeleça-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para reposta do expediente. 

16. Após o cumprimento das diligências, ou a juntada de novos documentos, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

CAROLINA AUGUSTA DA ROCHA ROSADO 

Procuradora da República 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão 
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