
 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 
CADERNO EXTRAJUDICIAL 

DMPF-e Nº 227/2018 

Divulgação: sexta-feira, 30 de novembro de 2018 Publicação: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 

 

 

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/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora-Geral da República 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Vice-Procurador-Geral da República 

 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 

Secretário-Geral 

 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 

 

 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 

CEP: 70050-900 - Brasília/DF 

Telefone: (61) 3105-5100  

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

 

SUMÁRIO 

 

Página 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão ................................... 1 
2ª Câmara de Coordenação e Revisão ................................................ 5 
Procuradoria Regional da República da 3ª Região ............................. 5 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas ........................ 14 
Procuradoria da República no Estado da Bahia ............................... 15 
Procuradoria da República no Estado do Maranhão ........................ 16 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul ......... 18 
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ................... 20 
Procuradoria da República no Estado do Pará ................................. 25 
Procuradoria da República no Estado do Paraíba ............................. 26 
Procuradoria da República no Estado do Paraná .............................. 28 
Procuradoria da República no Estado do Piauí ................................ 29 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro .................. 29 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte ....... 31 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul ........... 32 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia ......................... 36 
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina.................. 37 
Procuradoria da República no Estado de São Paulo ......................... 42 
Procuradoria da República no Estado de Sergipe ............................. 46 
Expediente ....................................................................................... 47 
 

PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00670954-2018| 

PORTARIA Nº 32, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, e 

Considerando o Ofício n° 286/2018/PRR1, de 21/11/2018 (PRR1ª-00040294/2018), do NAOP/PFDC/PPR 1ª Região, resolve: 

1º) Alterar a composição do Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na Procuradoria Regional 

da República da 1ª Região (NAOP-PFDC-PRR/1ª Região) – Portaria nº 39/2017-PFDC/MPF, publicada no DMPF-e-Extrajudicial de 16/10/2017, pág. 

1, da seguinte forma: 

Membros titulares 

Leonardo Cardoso de Freitas 

Felício de Araújo Pontes Junior 

Ronaldo Pinheiro de Queiroz 

Membros suplentes 

Francisco de Assis Marinho Filho 

2º) O mandato dos novos integrantes terá início a partir do dia 25 de janeiro de 2019. 

3°) Publique-se. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00671205-2018| 

  PORTARIA Nº 33, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições decorrentes do art. 11 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, e 

Considerando o Ofício n° 3446/2018/PRR3ª REGIÃO, de 26/11/2018 (PRR3ª-00042498/2016), do NAOP/PFDC/PPR 3ª Região, 

resolve: 

1º) Alterar a composição do Núcleo de Apoio Operacional à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na Procuradoria Regional 

da República da 3ª Região (NAOP-PFDC-PRR/3ª Região) – Portaria nº 12/2017-PFDC/MPF, publicada no DMPF-e-Extrajudicial de 12/05/2017, pág. 

1, da seguinte forma: 

Membros titulares 

André de Carvalho Ramos 
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Geisa de Assis Rodrigues 

Elton Venturi 

Membros suplentes 

Márcio Domene Cabrini 

Osvaldo Capelari Junior 

2º) O mandato dos novos integrantes terá início a partir do dia 5 de dezembro de 2018. 

3°) Publique-se. 

  
 

 DEBORAH DUPRAT  

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00670980-2018| 

PORTARIA Nº 58, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição Federal e 

da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão; 

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de procedimento 

administrativo no âmbito do Ministério Público; 

Considerando a relevância de acompanhamento das reuniões ordinárias e assuntos correlatos do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA; 

RESOLVE: 

1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO eletrônico, com a seguinte ementa: “ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES E ASSUNTOS CORRELATOS DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

CONANDA”. 

2º) Assunto CNMP: 600373 – Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. 

3º)  Publique-se. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00671440-2018| 

PORTARIA Nº 59, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

A PROCURADORA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO, no uso de suas atribuições decorrentes da Constituição Federal e 

da Lei Complementar nº 75/93 relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão; 

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a competência para instaurar inquérito civil e outros 

procedimentos administrativos correlatos, e que a Resolução CNMP nº 174 de 4 de julho de 2017 regulamenta a instauração de procedimento 

administrativo no âmbito do Ministério Público; 

Considerando a relevância de acompanhamento das reuniões ordinárias e assuntos correlatos do Conselho Nacional do Idoso – CNDI; 

RESOLVE: 

1º) Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO eletrônico, com a seguinte ementa: “ACOMPANHAMENTO DAS 

ATIVIDADES E ASSUNTOS CORRELATOS DO CONSELHO NACIONAL DO IDOSO – CNDI”. 

2º) Assunto CNMP: 600373 – Promoção e Proteção dos Direitos Humanos. 

3º)  Publique-se. 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00670557-2018| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Compromitente: Ministério Público Federal, pela Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão. Compromissário: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – Inep 
 

Pelo presente instrumento, na forma do § 6º, do art. 5º, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, alterado pelo art. 13 da Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990, de um lado, como compromitente, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora Federal dos Direito 

do Cidadão, e de outro lado, como compromissário, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, neste ato 

representado pelas autoridades responsáveis, com poderes para firmar o compromisso em seu nome; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição o Ministério Público é a 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, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição, são funções institucionais do Ministério Público 

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas 

necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, o Ministério Público Federal e o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep são entes legitimados a firmar Termo de Ajustamento de Conduta; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 14 da Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP, o Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de conduta, nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça 

ou lesão aos interesses ou direitos mencionados no art. 1º da mencionada Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da conduta às exigências 

legais ou normativas e, ainda, a compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam ser recuperados; 
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CONSIDERANDO que tramitou na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão o Procedimento Administrativo nº 

1.00.000.002950/2010-01, que culminou na assinatura de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta em 9 de agosto de 2011 entre o Ministério 

Público Federal e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep; 

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão os Procedimentos Administrativos n° 

1.00.000.015830/2017-32 e 1.00.000.004578/2018-17, com vistas a acompanhar as tratativas deste Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta 

e a aplicação da última prova do Enem, respectivamente; 

CONSIDERANDO que o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta assinado em 9 de agosto de 2011 possuiu vigência de 

5 (cinco) anos, tendo se encerrado em 9 de agosto de 2016; 

CONSIDERANDO que a celebração do aludido Termo de Ajustamento de Conduta garantiu segurança jurídica para a realização das 

edições do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem que ocorreram durante a sua vigência, além de propiciar um ambiente favorável para o 

aprimoramento da aplicação do exame e da correção da prova de redação; 

CONSIDERANDO que o INEP cumpriu com todos os seus compromissos decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta 

assinado anteriormente, fornecendo vista de prova, de caráter pedagógico, para todos os participantes que realizaram as provas do Exame Nacional do 

Ensino Médio, a partir da primeira edição do Enem no ano de 2012; 

CONSIDERANDO a tramitação do RESp nº 1.622.003, no Superior Tribunal de Justiça, que tem por objeto a necessidade de vista 

pedagógica e recurso voluntário nas provas de redação do Enem; 

CONSIDERANDO a magnitude do Enem, que envolve a participação de aproximadamente 6 milhões de pessoas e enorme 

investimento de recursos públicos; 

CONSIDERANDO os problemas operacionais, de ordem tecnológica e logística, decorrentes do volume gigantesco de provas 

(aproximadamente 24 milhões de imagens) que necessitam ser digitalizadas, conferidas, corrigidas e disponibilizadas aos estudantes para permitir a vista 

de prova, de modo que todo processo possa ser considerado válido e isonômico; 

CONSIDERANDO que, o Inep tem, todos os anos, buscado adiantar a divulgação dos resultados do Enem, haja vista o uso das notas 

nos processos seletivos das instituições de Ensino Superior, majoritariamente feitos pelo Sistema de Seleção Unificada - Sisu, permitindo, dessa forma, 

o estabelecimento de um cronograma compatível com o semestre escolar; 

CONSIDERANDO a necessidade de constante aperfeiçoamento na aplicação do Enem; 

CONSIDERANDO que o art. 30 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, dispõe que nos processos seletivos para ingresso e 

permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas 

as seguintes medidas: I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior - IES e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de 

acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação; III - disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às 

necessidades específicas do candidato com deficiência; IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, 

previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência; V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com 

deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade; VI 

- adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência, 

no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; VII - tradução completa do edital e de suas retificações em Libras; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º da Portaria MEC nº 468, de 3 de abril de 2017, os resultados do Enem possibilitam: I 

- a constituição de parâmetros para a auto avaliação do participante, com vistas à continuidade de sua formação e a sua inserção no mercado de trabalho; 

II - a criação de referência nacional para o aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio; III - a utilização do Exame como mecanismo único, alternativo 

ou complementar para acesso à educação superior, especialmente a ofertada pelas instituições federais de educação superior; IV - o acesso a programas 

governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da educação superior; V - a sua utilização como instrumento de seleção para ingresso nos 

diferentes setores do mundo do trabalho; e VI - o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre a educação brasileira. 

RESOLVEM, as partes acima qualificadas, celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA, relativo ao Exame Nacional do Ensino Médio - Enem que se realizarão nos anos de 2018 e seguintes, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Este Termo tem por objeto o ajustamento de conduta por parte do compromissário: i) para disponibilização de vista da prova de 

redação, de caráter pedagógico, a todos os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da 

divulgação do resultado; e ii) para garantia de acessibilidade integral a todas as pessoas com deficiência e, em especial às pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva, na realização do Enem. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRIMEIRO CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES 

As partes que firmam o presente Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta assumem as obrigações descritas nesta cláusula. 

Parágrafo Primeiro. O compromissário permitirá vistas das provas de redação, de caráter pedagógico, para os participantes que 

realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 

- Enem, a partir da edição do ano de 2018, independente de solicitação, por meio eletrônico, num prazo máximo de 90 (noventa) dias 

da data da divulgação do resultado. 

Parágrafo Segundo. O compromissário, junto com a vista da prova de redação, fornecerá o comentário pedagógico por meio das 

competências previstas para o Exame, a posição da nota do participante no conjunto total dos participantes e a nota final em cada competência. 

Parágrafo Terceiro. O compromitente reconhece que o recurso de ofício previsto nos Editais do Enem supre o recurso voluntário, 

bem como que a vista da prova de redação, com a apresentação do comentário pedagógico e a nota final em cada competência, não viola o princípio da 

publicidade, do acesso à informação e do devido processo administrativo. 

Parágrafo Quarto: O compromissário divulgará os critérios de correção da redação do Enem em meio eletrônico. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SEGUNDO CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES 

As partes que firmam o presente Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta assumem as obrigações descritas nesta cláusula. 

Parágrafo Primeiro. O compromissário garantirá acessibilidade integral a todas as pessoas com deficiência, em especial às pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva, na realização do Enem. 

Parágrafo Segundo. O compromissário, para garantir acessibilidade integral às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, a partir 

do Enem de 2018, oferecerá simulado do Exame em Língua Brasileira de Sinais - Libras na página eletrônica do Inep, além de prosseguir com o 

desenvolvimento de estudos para a aplicação do Exame em Libras. 
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Parágrafo Terceiro. O compromissário garantirá que as provas de redação e/ou discursivas, aplicadas às pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva, deverão ser avaliadas somente por professores de Língua Portuguesa para Surdos ou professores de Língua Portuguesa 

acompanhados de um intérprete de Libras. 

Parágrafo Quarto. O compromissário garantirá, na realização do Enem, locais com acessibilidade plena para todos os candidatos que 

informem previamente a existência de necessidade especial. 

Parágrafo Quinto. Os recursos de acessibilidade deverão ser disponibilizados de forma cumulativa e não alternativa, conforme 

solicitação dos candidatos com deficiência que será efetuada durante as inscrições, com vistas a proporcionar-lhes plena autonomia e igualdade de 

condições com os demais candidatos sem deficiência. 

Parágrafo Sexto. O compromissário, na contratação de empresa/consórcio de empresas para a realização do Enem, fixará multa 

contratual, bem como obrigação de indenizar os candidatos lesados, para os casos em que não seja garantida acessibilidade plena cuja necessidade tenha 

sido previamente informada. 

Parágrafo Sétimo. Os locais de prova que não oferecerem acessibilidade plena e por esse motivo tenham gerado prejuízos aos 

candidatos com deficiência não poderão ser utilizados na aplicação do Enem nos anos subsequentes, enquanto não comprovada sua adequação. 

Parágrafo Oitavo. O compromissário publicará, em sua página eletrônica, cartilha sobre o Atendimento Especial no Enem, a qual 

deverá ser acessível para leitores de tela e também traduzida em Libras. 

CLÁUSULA QUARTA – DO TERCEIRO CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES 

As partes que firmam o presente Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta assumem as obrigações descritas nesta cláusula. 

Parágrafo Primeiro. O compromissário apresentará, de maneira reservada, ao Compromitente o percentual de questões que envolvam 

ou transversalizem o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, previsto nas Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, no banco de questões do 

INEP para a realização do ENEM, no prazo de 180 dias da assinatura do presente termo. 

Parágrafo Segundo. O compromissário aumentará de forma paulatina e significativa o percentual de questões que envolvam ou 

transversalizem o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, previsto nas Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008, no banco de questões do INEP 

para a realização do ENEM, de modo a fomentar a inclusão do mencionado conteúdo no projeto político pedagógico de todas as escolas brasileiras. 

Parágrafo Terceiro. O Compromissário incluirá, a cada edição regular do ENEM, pelo menos uma questão que envolva temáticas 

previstas nas Leis nºs 10.639/2003 e 11.645/2008. 

Parágrafo Quarto. O Compromissário, até o último dia útil dos meses de maio de cada ano, apresentará ao Compromitente o percentual 

de questões relacionadas ao estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena no banco de questões do INEP para a realização do ENEM, bem como 

o número de questões sobre o tema que tenham sido aplicadas no ENEM do ano anterior. 

Parágrafo Quinto. O compromitente preservará o sigilo quanto ao percentual de questões tratado no parágrafo primeiro. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DIREITO DE REGRESSO 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep exercerá o direito de regresso contra servidor 

responsável pelo descumprimento das obrigações de fazer neste termo previstas, cobrando-lhe a multa em que incidiram, na forma do § 6º do art. 37 da 

Constituição, do art. 43 do Código Civil Brasileiro, do art. 122 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e do art.1º da Lei nº 4.619, de 28 de abril de 

1965. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

A celebração do presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é um estímulo para que o Compromissário continue 

envidando esforços no aprimoramento do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO 

Este Termo será publicado no Diário Oficial da União em até 5 (cinco) dias úteis após sua assinatura, na forma de extrato. 

E, por estarem de bom acordo, firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, sendo uma via entregue a cada signatário. 

 

MARIA INÊS FINI 

Presidente do Inep 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep 

(compromissário) 

 
 

THERESA CATHARINA AMORIM 

Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal junto ao Inep 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

(compromissário) 

 
 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 

Ministério Público Federal 

(compromitente) 

 
 

Testemunhas: 

Nome: 

RG: 

 

Nome: 

RG: 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00671460-2018| 

PORTARIA Nº 104, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 

CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que a procuradora da República Lilian Miranda Machado encaminhou cópia do IPL nº 154/2018 à 2ª Câmara de 

Coordenação de Revisão do MPF, para exercício da atividade de revisão acerca do declínio de atribuição promovido; 

RESOLVE 

Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 

1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 

2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 2ª CCR  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00043140-2018| 

PORTARIA Nº 20, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições 

legais, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 e, em especial à luz do que 

dispõe a Portaria PGR n.º 692, de 19 de agosto de 2016; 

Considerando que a Procuradoria Regional Eleitoral é o órgão do Ministério Público com atribuições legais para fiscalizar a adequada 

observância das normas atinentes ao uso dos meios de comunicação social e/ou abuso de poder nas campanhas eleitorais de 2018; 

Considerando a notícia publicada pela plataforma “UOL” informando que foram repassadas mensagens em massa via whatsapp com 

conteúdo de campanha negativa em desfavor do candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Paulo Skaf (MDB), as quais teriam partido da agência 

de estratégia digital Yacows, com suposto envolvimento do também candidato ao cargo de Governador, João Dória (PSDB); 

Considerando a necessidade de maior aprofundamento das investigações com vistas à adoção de eventual medida no âmbito cível 

eleitoral (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90); 

Resolve: 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral – PPE, observando-se as seguintes providências: 

(i) Registro e autuação da presente portaria; 

(ii) Observância do prazo de duração de 60 (sessenta) dias, nos termos da Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016; 

(iii) Publicação deste ato no DMPF-e; 

Esta portaria produz efeitos a partir da data de hoje, nos termos dos artigos 1º e 2º da Portaria PGR nº 692/2018, prosseguindo-se o 

feito em seus ulteriores termos. 

 

PEDRO BARBOSA PEREIRA NETO 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00043128-2018| 

PORTARIA Nº 48, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de suas atribuições legais e, em 

especial, nos termos dos arts. 72; 77, in fine; e, 79, parágrafo único; todos da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993; 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n.º 

30/2008, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008, pág. 159); 

CONSIDERANDO, ainda, as alterações na indicação de Promotores de Justiça encaminhadas pela E. Procuradoria-Geral de Justiça 

de São Paulo por meio eletrônico (PRR3ª-00042333/2018, PRR3ª-00042335/2018 e PRR3ª-00042617/2018), recebidas nesta Procuradoria Regional 

Eleitoral nos dias 23/11/2018 e 27/11/2018; 

CONSIDERANDO que se está tratando do biênio 2017/2019 (período compreendido entre os dias 04/01/2017 a 03/01/2019, 

inclusive); 

RESOLVE: 

RETIFICAR a Portaria PRE-SP nº 43, de 26/10/2018, para corrigir a designação referente à seção 044ª, no período abaixo indicado: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) OUTUBRO/2018 

044ª DESCALVADO BRUNO ORSATTI LANDI 01 a 31 

 

RETIFICAR a Portaria PRE-SP nº 47, de 22/11/2018, para que a função eleitoral atribuída ao seguinte Promotor Eleitoral não mais 

seja declarada vaga, no período abaixo indicado: 

 

ZONA LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR NOVEMBRO/2018 

037ª CAPÃO BONITO RODRIGO NERY 19 
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DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 101/2016, de 22/12/2016 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 22/12/2016), e suas 

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 
respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZE LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) OUTUBRO/2018 

221ª SALTO LUIZ FERNANDO GUINSBERG PINTO 05 a 31 

 

DESIGNAR, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 101/2016, de 22/12/2016 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 22/12/2016), e suas 

posteriores alterações; para oficiarem, nos períodos abaixo discriminados, na condição de Promotores Eleitorais Substitutos perante as Zonas Eleitorais 
respectivamente indicadas, os Promotores de Justiça a seguir nominados: 

 

ZE LOCAL PROMOTOR(A) SUBSTITUTO(A) NOVEMBRO/2018 

255ª CASA VERDE FERNANDA CHUSTER PEREIRA 05 a 14 

021ª BARRETOS WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA 08 a 13 

021ª BARRETOS ADRIANA NOGUEIRA FRANCO 14 

028ª BROTAS PAULO SERGIO FOGANHOLI 01 a 20, 22 a 27, 29 a 30 

028ª BROTAS WELLINGTON ROGER NEVES 21 

028ª BROTAS MARY ANN GOMES NARDO 28 

030ª CACONDE GIULIO CHIEREGATTI SARAIVA 01 a 28 

030ª CACONDE MARCELO SPERANDIO FELIPE 29 a 30 

179ª CATANDUVA PATRICIA DOSUALDO PELOZO 01 a 21 e 23 a 30 

179ª CATANDUVA GABRIELLA LANZA PASSOS 22 

227ª COTIA RICARDO NAVARRO SOARES CABRAL 01 a 18 e 22 a 30 

227ª COTIA CAMILA TEIXEIRA PINHO 19 a 21 

286ª COTIA ANA CLAUDIA DUTRA 01 a 18 e 20 a 30 

286ª COTIA RICARDO BELUCI 19 

044ª DESCALVADO BRUNO ORSATTI LANDI 01 a 08, 20 a 28 e 30 

044ª DESCALVADO GUSTAVO FERRONATO 09 a 19 

044ª DESCALVADO GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA ZAMPRONHO 29 

192ª FRANCO DA ROCHA JULIA FERNANDES CALDAS 01 a 06 

201ª ITAPECERICA DA SERRA BRUNA RIBEIRO DOURADO VAREJAO 12 a 15 

201ª ITAPECERICA DA SERRA JULIA FERNANDES CALDAS 16 a 30 

064ª JOSÉ BONIFÁCIO VANESSA IBARRECHE SANTA TERRA 01 a 19 e 21 a 30 

162ª NHANDEARA JOSE VIEIRA DA COSTA NETO 01 a 27 

162ª NHANDEARA THOMAS OLIVER LAMSTER 28 a 30 

313ª OURINHOS MARCELO GONÇALVES SALIBA 01 a 13, 15 a 20 e 22 a 30 

313ª OURINHOS FILIPE VIANA DE SANTA ROSA 14 

313ª OURINHOS VLADIMIR BREGA FILHO 21 

219ª POÁ FABIANA LIMA VIDAL 19 

103ª PROMISSÃO ELIANA KOMESU LIMA 01 a 29 

103ª PROMISSÃO THIAGO RODRIGUES CARDIN 30 

115ª SANTA ISABEL SALOMAO SUSSUMU TANAKA DOS SANTOS 01 a 02 

174ª SÃO BERNARDO DO CAMPO ABNER CASTORINO 21 a 28 

174ª SÃO BERNARDO DO CAMPO MURILO ARRIGETO PEREZ 29 

410ª SÃO CARLOS MARCELO BUFFULIN MIZUNO 19 20 

184ª TUPÃ MARIO YAMAMURA 01 

184ª TUPÃ MATEUS VICTOR RIBEIRO DE CASTILHO 02 a 06 

 

DECLARAR VAGA, em aditamento à Portaria PRE-SP nº 101/2016, de 22/12/2016 (DMPF-e EXTRAJUDICIAL de 22/12/2016), 
e suas posteriores alterações; a função eleitoral atribuída aos seguintes Promotores Eleitorais Titulares, nos períodos abaixo indicados: 
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ZE LOCAL PROMOTOR(A) TITULAR NOVEMBRO/2018 

005ª JARDIM PAULISTA NELSON DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR 21 a 23 

349ª JAÇANÃ ADALBERTO DENSER DE SÁ JUNIOR 08, 09 e 22 

190ª APARECIDA PALOMA DE MAMAN SANGUINE 26 

335ª ARUJÁ JOSE FLORIANO DE ALCKIMIN LISBOA FILHO 01 

199ª BARUERI HELOISA MALUF 19 e 21 a 23 

023ª BAURU HENRIQUE RIBEIRO VARONEZ 27 a 30 

379ª CAMPINAS GABRIELA GNATOS LIMA PALERMO 14 

036ª CANANÉIA OLAVO EVANGELISTA PEZZOTTI 23 

037ª CAPÃO BONITO RODRIGO NERY 21 a 23 

303ª CARAPICUÍBA NATALIA AMARAL AZEVEDO 01 e 12 a 14 

040ª CATANDUVA HELOISA GASPAR MARTINS TAVARES 06 

211ª INDAIATUBA MICHEL BETENJANE ROMANO 01 

228ª JACUPIRANGA LEANDRO ROCHA PEREIRA 14 

281ª JUNDIAÍ CLAUDEMIR BATTALINI 12 a 14 e 21 

171ª MONTE AZUL MARIA JULIA CAMARA FACCHIN 23, 26 e 27 

078ª NOVA GRANADA RODRIGO PEREIRA DOS REIS 14 e 22 

079ª NOVO HORIZONTE GABRIELLA LANZA PASSOS 30 

277ª OSASCO RENATA YURIKA MAKITA RODRIGUES 19 

082ª OURINHOS MAURICIO AZEVEDO FERREIRA 14 e 27 

333ª PEDREIRA JOSE CARVALHO SANTORO JUNIOR 14 

093ª PIRACICABA ROBERTO PINTO DOS SANTOS 21 a 23 

183ª RIBEIRÃO PIRES DENISE CECILIA PAVAN BUORO 14 

156ª SANTO ANDRÉ PATRICIA MARIA SANVITO MORONI 21 a 23 

383ª SANTO ANDRÉ JOAO ALVARO SOARES 05 e 26 

283ª SÃO BERNARDO DO CAMPO MARICELMA RITA MELEIRO 01 e 14 

121ª SÃO CARLOS FLAVIO OKAMOTO 05, 06 e 14 

123ª SÃO JOAQUIM DA BARRA NATHALIA MONTEIRO FALBO CIPOLLA 12 a 14 

144ª UBATUBA HENRIQUE LUCAS DE MIRANDA 21 

 

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

Dê-se ciência da presente Portaria ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo. 

Publique-se no DJE e no DMPF-e. 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00043143-2018| 

ATA DA 143ª SESSÃO 

 

Aos 13 de novembro de 2018, às 14:00 hs, o Colegiado do NAOP reuniu-se na sala 136, 13º andar, do prédio da PRR/3ª Região, 

estando presentes os Procuradores Regionais da República e Membros Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva, Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. 

Sérgio Monteiro Medeiros. Ausentes, justificadamente, Dr. Elton Venturi, Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes Peixoto. 

Foi deliberado o seguinte: 

TÓPICO 1 – Foram JULGADOS 18 (dezoito) procedimentos extrajudiciais (promoções de arquivamento), conforme ementas a seguir 

transcritas: 

MEMBROS: 

DR. PAULO THADEU GOMES DA SILVA 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 5.746/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC nº 1.34.004.001207/2016-01 

Requerente: Eduardo Pochinelly 

Requerido: Rede Aleluia de Rádios e outros 

Procurador da República: Dr. Edilson Vitorelli Diniz Lima – PRM/Campinas/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 
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CIDADANIA. RADIODIFUSÃO DE SONS. APURAR EVENTUAL OMISSÃO DA ANATEL EM RÁDIOS ARRENDADAS. 

AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. LIBERDADE RELIGIOSA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO E Nº 5.752/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: PP E nº 1.34.001.003547/2018-51 

Requerente: Marcelo Taranto Hazan 

Requerido: Polícia Federal 

Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder-PR/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCURSO PARA DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE 

APTIDÃO PREVISTOS NO EDITAL. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 5.758/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.22.000.003901/2015-25 

Representante: Douglas Arnaldo Silva de Medeiros e outros 

Representado: Empresa Gontijo de Transportes Ltda. 

Procurador da República: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PR/MS 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

TRANSPORTE. PROGRAMA PASSE LIVRE DO GOVERNO FEDERAL. NOTÍCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA 

CONCESSÃO DE BILHETE GRATUITO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. EXISTÊNCIA DE 

ACP Nº 5050906-04.2017.4.04.7100, EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, QUE VERSA SOBRE MESMO OBJETO 

DESTE IC, COM PRETENSÃO DE EFEITO ERGA OMNES. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA  HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 5.763/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.000.000129/2013-65 

Requerente: Ministério Público Federal 

Procurador oficiante: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PR/MS 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE MORTALIDADE MATERNA. MUNICÍPIOS SOB ATRIBUIÇÃO 

TERRITORIAL DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL/MS. EXAURIMENTO DO OBJETO. ARQUIVAMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 5.772/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.006.000430/2017-94 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerido: Município de Arujá, Poá e Guararema/SP 

Procuradora da República: Dra. Rhayssa C.S. Rodrigues- PRM-Guarulhos/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EM HOSPITAIS PEDIÁTRICOS DOS MUNICÍPIOS DE ARUJÁ, POÁ 

E GUARAREMA. HOSPITAL AMA S.A., SANTA CASA DE GUARAREMA, HOSPITAL MUNICIPAL DR. GUIDO GUIDA E MATERNIDADE 

M. DE NAZARÉ. ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS COMPROVADAS. BRINQUEDOTECAS INSTALADAS PARA PACIENTES INFANTIS 

INTERNADOS NA CLÍNICA PEDIÁTRICA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO E Nº 5.776/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil E nº 1.34.010.000638/2017-44 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerida: Caixa Econômica Federal 

Procurador da República: Dr. Ana Cristina Tahan de Campos Netto de Souza – PRM/Ribeirão Preto/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

INQUÉRITO CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AGÊNCIA DA CEF EM RIBEIRÃO PRETO/SP. ACESSIBILIDADE. 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS - FEBRABAN E 

OS BANCOS ADERENTES, DENTRE ELES A CEF.  RECOMENDAÇÃO ACATADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 5.784/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 
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Referência: Inquérito Civil nº 1.34.011.000658/2014-62 

Requerente: Ministério Público Federal 

Procurador da República: Dr. Steven Shuniti Zwicker – PRM/São Bernardo do Campo/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

SAÚDE. DIREITO DA MULHER. CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.105/2005 E DIRETRIZES DA REDE CEGONHA – PROJETO 

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO DE PARTURIENTE INDICAR UM ACOMPANHANTE PARA PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO. 

HOSPITAIS NO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE RETORNO PARA DILIGÊNCIAS. 

VOTO PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 5.792/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: IC nº 1.21.004.000068/2017-20 

Representante: Wilson Gonçalves Junior 

Representado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS 

Procuradora da República: Dra. Maria Olívia Pessoni Junqueira- PRM/Corumbá 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

CIDADANIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUPOSTO ATENDIMENTO INADEQUADO POR PERITO MÉDICO DA AGÊNCIA 

DO INSS EM CORUMBÁ/MS. ESSA QUESTÃO JÁ É OBJETO DE INQUÉRITO CIVIL ANTERIORMENTE INSTAURADO. A QUESTÃO 

INDIVIDUAL FOI SOLUCIONADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DECISÃO Nº 5.797/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: PP E nº 1.34.001.002906/2018-52 

Requerente: Celso de Andrade 

Requerido: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 

Procuradora da República: Dra. Fernanda Teixeira Souza Domingos - PR/SP 

Relator: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva 

CIDADANIA. LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

– IPHAN. NOTÍCIA DE  NEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CARGO DE COORDENADOR DE ESTUDOS DE 

ARQUEOLOGIA SOB JUSTIFICATIVA DE FALTA DE IDONEIDADE TÉCNICA CIENTÍFICA. IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS. 

ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva (relator), Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro 

Medeiros. 

DRA. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO E Nº 5.786/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: PP E nº 1.34.001.007581/2018-02 

Representante: Vitoria Beatrice Silva Almeida 

Representado: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - Inep 

Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Roder (PR/SP) 

Relatora: Dra. Samantha Chantal Dobrowolski 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.  EDUCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE 

INSCRIÇÃO DO ENEM. NÃO OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO EDITAL. NECESSIDADE DE CURSAR A ÚLTIMA SERIE DO ENSINO 

MÉDIO. AUSÊNCIA DE  IRREGULARIDADES. 

ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Samantha Chantal Dobrowolski (relatora), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu 

Gomes da Silva. 

DECISÃO E Nº 5.796/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório E nº 1.34.007.000324/2018-81 

Averiguada: Secretaria Municipal de Saúde de Marília - SP 

Representante: José João Pereira Cândido 

Procurador da República: Dr. Jefferson Aparecido Dias (PRM-Marília) 

Relatora: Dra. Samantha Chantal Dobrowolski 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. SAÚDE. MUNICÍPIO DE MARÍLIA.  SUS.  INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. DIAZEPAN.  NORMALIZAÇÃO DE ESTOQUE.  ACESSO AO FÁRMACO CONFIRMADO. RETIRADA DO 

MEDICAMENTO PELO REPRESENTANTE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 

HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Samantha Chantal Dobrowolski (relatora), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu 

Gomes da Silva. 

DECISÃO Nº 5.799/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO SIGILOSO 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000018/2018-46 
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Representante: Conselho Regional de Medicina de São Paulo - CREMESP 

Representado: Agência da Previdência Social de Tanabi-SP 

Procuradora da República:Dra.  Anna Flavia  Nobrega  CavalcantiUgatti  - PRM-S.J.R.Preto 

Relatora: Dra. Samantha Chantal Dobrowolski 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Samantha Chantal Dobrowolski (relatora), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu 

Gomes da Silva. 

DECISÃO Nº 5.803/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.007.000046/2017-81 

Representada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP 

Procurador oficiante: Dr. Jefferson Aparecido Dias - PRM/Marília 

Relatora: Dra. Samantha Chantal Dobrowolski 

INQUÉRITO CIVIL. DEFICIÊNCIAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO PELA IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA/SP. VISTORIAS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PELO COREN. DÚVIDA 

QUANTO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA DIMENSIONAMENTO DO NÚMERO DE ENFERMEIROS E AUXILIARES DE 

ENFERMAGEM. NÃO OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO  COFEN  Nº  543/2017. NÚMERO DE PROFISSIONAIS 

ADEQUADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS COLETIVOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Samantha Chantal Dobrowolski (relatora), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu 

Gomes da Silva. 

DECISÃO E Nº 5.805/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório E nº 1.34.011.000463/2018-46 

Averiguada: Universidade Federal do ABC - UFABC 

Procurador da República: Dr. Steven Shuniti Zwicker (PRM-São Bernardo) 

Relatora: Dra. Samantha Chantal Dobrowolski 

EDUCAÇÃO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC. RECURSOS DO PROGRAMA BOLSA PERMANÊNCIA (MEC), 

DESTINADO AOSESTUDANTES INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E DE BAIXA RENDA, MATRICULADOS EM CURSOS DE GRADUAÇÃO 

NAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. NOTÍCIAS DE ATRASO NO PAGAMENTO E ATÉ POSSÍVEIS CORTES OU 

EXTINÇÃO. DILIGÊNCIAS. A UFABC  NÃO  RECEBE  RECURSOS  DO ALUDIDO  PROGRAMA,  POIS  NÃO  SE  ENQUADRA  NAS 

ESPECIFICAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROGRAMA DE BOLSAS E AUXÍLIO SOCIOECONÔMICOS. AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADES.  ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Samantha Chantal Dobrowolski (relatora), Dr. Sérgio Monteiro Medeiros e Dr. Paulo Thadeu 

Gomes da Silva. 

DR. SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 5.783/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.000.000966/2013-94 

Representante: Ministério Público Federal 

Representado: Sistema Único de Saúde de Mato Grosso do Sul/MS 

Procurador da República: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PRDC/MS 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL. ESGOTAMENTO DO FEITO. INSTAURAÇÃO DE NOVOSPROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE ACOMPANHAMENTO 

DAS NÃO CONFORMIDADES REGISTRADAS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Samantha Chantal 

Dobrowolski. 

DECISÃO Nº 5.785/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.010.000202/2017-55 

Representante: Ministério Público Federal 

Representado: Município de Monte Alto 

Procuradora da República: Dra. Ana Cristina Tahan de Campos Netto de 

Souza – PRM/Ribeirão Preto/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

SAÚDE MENTAL.  AUSÊNCIA DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM 

TRATAMENTONOMUNICÍPIODE MONTE ALTO/SP. RECOMENDAÇÃO ACATADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Samantha Chantal 

Dobrowolski. 

DECISÃO Nº 5.788/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.043.000126/2014-58 

Apenso: Notícia de Fato n° 1.34.043.000127/2014-01 

Requerente: Bianca Amorim Salles Monteiro 

Procurador da República: Dr.Douglas Guilherme Fernandes–PRM/Osasco/SP 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 
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SAÚDE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. HOSPITAL E MATERNIDADEMONTREALEHOSPITALE 

MATERNIDADESINOBRASILEIRO-OSASCO/SP IRREGULARIDADES NÃO CONSTATADAS. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA 

HOMOLOGAÇÃO 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Samantha Chantal 

Dobrowolski. 

DECISÃO Nº 5.798/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.000.001659/2014-10 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerida: Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS e outros. 

Procurador da República: Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves – PRM/Campo Grande/MS 

Relator: Dr. Sérgio Monteiro Medeiros 

EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). FORNECIMENTO DE MERENDA 

ESCOLAR NOS MUNICÍPIOSSOB ATRIBUIÇÃO DA PRM/CAMPO GRANDE. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO DAS RECOMENDAÇÕES 

POR PARTE DE ALGUNS DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS. INSTAURAÇÃO DE NOVO INQUÉRITO CIVILEMRELAÇÃOAOS 

MUNICÍPIOS QUE DESCUMPRIRAM A RESOLUÇÃO CD/FNDE N° 38/2009 ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Sérgio Monteiro Medeiros (relator), Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva e Dra. Samantha Chantal 

Dobrowolski. 

Nada mais tendo sido deliberado, eu, Andrea Gabriela Albuquerque D'Auria, assessora, lavrei a presente ata, 

_______________________. 

Presentes na 143ª Sessão do NAOP3R de 13/11/2018: 

 

DR. PAULO THADEU GOMES DA SILVA 

 

DRA. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI 

 

DR. SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00043144-2018| 

ATA DA 144ª SESSÃO 

 

Aos 27 de novembro de 2018, às 13:00 hs, o Colegiado do NAOP reuniu-se na sala 136, 13º andar, do prédio da PRR/3ª Região, 

estando presentes os Procuradores Regionais da República e Membros Dr. Elton Venturi, Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela 

Moraes Peixoto. Ausentes, justificadamente, Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva, Dra. Samantha Chantal Dobrowolski e Dr. Sérgio Monteiro Medeiros. 

Foi deliberado o seguinte: 

TÓPICO 1 – Foram JULGADOS 19 (dezenove) procedimentos extrajudiciais de promoções de arquivamento, conforme ementas a 

seguir transcritas: 

MEMBROS: 

DR. ELTON VENTURI 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 5.773/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Retorno VOTO N° 4.494/2018 

Referência: IC nº 1.34.001.001640/2017-40 

Requerente: Alexandre Alves Toco 

Requerido: Corretora Geração Futuro 

Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder - PR/SP 

Relator: Dr. Elton Venturi 

ACESSIBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. FALTA DE ACESSIBILIDADE NA PÁGINA ELETRÔNICA DE 

CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. MATÉRIA AFETA À DEFESA DA CIDADANIA. ATUAÇÃO COMO OMBUDSMAN. ATRIBUIÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECLÍNIO NÃO HOMOLOGADO. RETORNO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. ADOÇÃO DAS 

MEDIDAS NECESSÁRIAS À ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. EXAURIMENTO DO OBJETO. VOTO PELA 

HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DECISÃO Nº 5.778/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.017.000104/2017-58 

Requerente: Ministério Público Federal 

Requerido: Prefeitura de Américo Brasiliense/SP 

Procurador da República: Dr. Rudson Coutinho da Silva – PRM/Araraquara/SP 

Relator: Dr. Elton Venturi 

SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE BRINQUEDOTECAS EM HOSPITAIS PEDIÁTRICOS COM REGIME DE INTERNAÇÃO 

PEDIÁTRICA. MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE/SP. UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSÉ NIGRO NETO. INSTALAÇÃO DE 

BRINQUEDOTECA COMPROVADA. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
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Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DECISÃO E Nº 5.782/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: E PP nº 1.34.001.004758/2018-19 

Requerente: Eduardo Santos da Silva 

Requerido: Faculdade das Américas - FAM 

Procurador da República: Dr. Kleber Marcel Uemura/ PR-SP 

Relator: Dr. Elton Venturi 

EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FACULDADE DAS AMÉRICAS – FAM. NOTÍCIA DE 

IRREGULARIDADES NA REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE BIOMEDICINA E DEMISSÃO DE DOCENTES. AUSÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES. ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DECISÃO Nº 5.791/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Retorno VOTO N° 5.438/2018 

Referência: Procedimento Preparatório nº 1.34.007.000112/2016-32 

Representante: Sandra Cristina dos Santos 

Procurador da República: Dr. Jefferson Aparecido Dias – PRM/Marília 

Relatora: Dr. Elton Venturi 

SAÚDE. APURAR INDISPONIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MARÍLIA E NO HOSPITAL DA UNIMAR. QUESTÃO INDIVIDUAL SOLUCIONADA. ARQUIVAMENTO 

PREMATURO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DO EXAME NOS MENCIONADOS HOSPITAIS, QUE SÃO 

VINCULADOS AO SUS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. VOTO 

PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DECISÃO Nº 5.793/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.004.000051/2013-49 

Requerente: Márcia Divina Ramos da Silva 

Requerido: Prefeitura Municipal de Corumbá/MS 

Procuradora da República: Dra. Maria Olívia Pessoni Junqueira-PRM/Corumbá 

Relator: Dr. Elton Venturi 

CIDADANIA. SAÚDE. PRECARIEDADE NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO AOS MORADORES DO 

ASSENTAMENTO URUCUM. SITUAÇÃO REGULARIZADA. ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. ESGOTAMENTO DO OBJETO. 

ARQUIVAMENTO. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DECISÃO Nº 5.802/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO  SIGILOSO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.21.005.000477/2015-54 

Procurador da República: Dr. Luiz Paulo Paciornik Schulman – PRM/Ponta Porã 

Relator: Dr. Elton Venturi 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DECISÃO Nº 5.806/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.002.000017/2014-17 

Requerente: Ministério Público Federal 

Procurador da República: Dr. Gustavo Moisés da Silveira – PRM/ Araçatuba/SP 

Relator: Dr. Elton Venturi 

CONTROLE DO REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. ARQUIVAMENTO. CONTROLE DE ATO 

ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1°CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 

PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

Participaram do julgamento o Dr. Elton Venturi (relator), Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa e Dra. Marcela Moraes 

Peixoto. 

DRA. PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA: 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 5.706/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil nº 1.34.017.000203/2016-59 

Procuradora da República: Dra. Helen Ribeiro Abreu – PRM/Araraquara/SP 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Saúde. Notícia de atendimento obstétrico inadequado. Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Fungota Araraquara/SP. 

Maternidade Gota de Leite. Irregularidades sanadas. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 
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Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO E Nº 5.771/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil E nº 1.34.011.000107/2018-22 

Procurador da República: Dr. Steven Shuniti Zwicker– PRM/São Bernardo do Campo 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Inquérito civil. Agência Previdenciária de Ribeirão Pires/SP. Vistoria de fiscalização. CREMESP. Setor de perícias médicas. 

Irregularidades sanadas. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO E Nº 5.777/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil E nº 1.34.043.000004/2018-95 

Procuradora da República: Dra. Melina Tostes Haber – PRM/Osasco 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Cidadania. Programa de combate a endemias. Município de Osasco/SP. Problemas noticiados não constatados. Envio de cópia do 

procedimento ao Ministério Público Estadual. Arquivamento.  Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO E Nº 5.787/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil E nº 1.34.030.000134/2017-96 

Procurador da República: Dr. José Rubens Plates – PRM/Jales/SP 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

INSS. Atrasos na realização de perícias médicas nas Agências da Previdência Social de General Salgado/SP, Fernandópolis/SP, 

Jales/SP e Santa Fé do Sul/SP. Solução satisfatória. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO E Nº 5.789/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório E nº 1.34.001.006480/2018-14 

Procurador da República: Dr. Bruno Costa Magalhães – PR/SP 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Ensino Superior. Notícia de atraso no pagamento de bolsas do “Programa Bolsa Permanência”. Estudantes indígenas e quilombolas. 

Situação regular. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO Nº 5.794/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil  nº 1.21.004.000062/2014-18 

Procuradora da República: Dra. Maria Olívia Pessoni Junqueira – PRM/Corumbá 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Saúde. Problemas na prestação de serviços de saúde. Assentamento São Gabriel em Corumbá/MS. Problemas satisfatoriamente 

solucionados. Arquivamento. Voto pela homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DECISÃO E Nº 5.804/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Procedimento Preparatório E nº 1.34.024.000106/2018-39 

Procurador da República: Dr. Antonio Marcos Martins Manvailer – PRM/Ourinhos 

Relatora: Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa 

Educação. Ensino Superior. Renovação de financiamento estudantil. Problemas solucionados. Arquivamento. Voto pela 

homologação. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da Costa (relatora), Dra. Marcela Moraes Peixoto e Dr. Elton Venturi. 

DRA. MARCELA MORAES PEIXOTO 

PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO: 

DECISÃO Nº 5.779/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil 1.34.001.008911/2010-11 

Representado: Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

Procuradora da República: Dra. Priscila Costa Schreiner Röder – PR/SP 

Relatora: Dra. Marcela Moraes Peixoto 

INQUÉRITO CIVIL. ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO DO HOSPITAL SÃO PAULO. IRREGULARIDADES SANADAS. VOTO 

PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Marcela Moraes Peixoto (relatora), Dr. Elton Venturi e Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da 

Costa. 

DECISÃO Nº 5.789/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil Nº 1.34.009.000485/2017-74 

Representante: Natália Yumi Orikassa Lisboa 

Representado: Hospital Maternidade de Rancharia 

Procurador oficiante: Dr. Luis Roberto Gomes – PRM/Presidente Prudente 

Relatora: Dra. Marcela Moraes Peixoto 
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SAÚDE. DIREITO DA PARTURIENTE À PRESENÇA DE ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO, PARTO 

E PÓS-PARTO IMEDIATO, PREVISTO PELO ART. 19-J, CAPUT, DA LEI Nº 8.080/90, REGULAMENTADO PELA PORTARIA Nº 2.4128/05 DO 

MINISTRO DO ESTADO DA SAÚDE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 

POR UNANIMIDADE, O JULGAMENTO FOI CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. 

Participaram do julgamento a Dra. Marcela Moraes Peixoto (relatora), Dr. Elton Venturi e Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da 

Costa. 

DECISÃO Nº 5.790/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil Nº  1.21.001.000206/2015-39 

Representantes: Sigiloso e Marcos Cezar da Silva Leite 

Representado: Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD 

Procurador da República: Dr. Marino Lucianelli Neto – PRM/Dourados 

Relatora: Dra. Marcela Moraes Peixoto 

ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. AÇÃO AFIRMATIVA. INGRESSO DE 

CANDIDATO GRADUADO EM MEDICINA COMO CANDIDATO COTISTA. IRREGULARIDADE. DESVIRTUAMENTO DO ESCOPO DA 

AÇÃO AFIRMATIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE.QUESTÃO SOLUCIONADA. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Marcela Moraes Peixoto (relatora), Dr. Elton Venturi e Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da 

Costa. 

DECISÃO Nº 5.795/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Procedimento Administrativo. 1.21.004.000014/2017-64 

Procuradora da República: Dra. Maria Olívia Pessoni Junqueira - PRM/Corumbá 

Relatora: Dra. Marcela Moraes Peixoto 

UNIDADE AVANÇADA DO INCRA EM CORUMBÁ. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÕES, 

CADASTRAMENTO E PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS POR AUSÊNCIA DE ESTRUTURA. PREJUÍZO AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS DE INFORMAÇÃO, DE CERTIDÃO E DE PETIÇÃO. QUESTÃO REGULARIZADA. VOTO PELA HOMOLOGAÇÃO DO 

ARQUIVAMENTO. 

POR UNANIMIDADE, FOI HOMOLOGADO O ARQUIVAMENTO. 

Participaram do julgamento a Dra. Marcela Moraes Peixoto (relatora), Dr. Elton Venturi e Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da 

Costa. 

DECISÃO E Nº 5.800/2018/NAOP/PFDC/PRR3ªREGIÃO 

Referência: Inquérito Civil E Nº  1.34.001.008489/2017-71 

Representado: Singular Drogaria e Medicamentos Especiais LTDA. 

Procuradora da República: Dra. Ana Carolina Yoshii Kano Uemura - PR/SP 

Relatora: Dra. Marcela Moraes Peixoto 

SAÚDE. MUNICÍPIO DE PARANAÍBA. COMPRA DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RECUSA DE FORNECEDORA 

EM APLICAR O COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS – CAP. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO NAOP/PFDC/PRR3ªR. VOTO PELO 

NÃO CONHECIMENTO DO ARQUIVAMENTO E REMESSA DOS AUTOS À PFDC, COM POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

POR UNANIMIDADE, NÃO FOI CONHECIDO O ARQUIVAMENTO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS À 

PFDC, PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO À 1ª CCR. 

Participaram do julgamento a Dra. Marcela Moraes Peixoto (relatora), Dr. Elton Venturi e Dra. Paula Bajer Fernandes Martins da 

Costa. 

Nada mais tendo sido deliberado, eu, Andrea Gabriela Albuquerque D'Auria, assessora, com o auxílio do secretário Alucídio 

Rodrigues Teixeira, lavrei a presente ata, _______________________ e ___________________. 

Presentes na 144ª Sessão do NAOP3R de 27/11/2018: 

 

DR. ELTON VENTURI 

 

DRA. PAULA BAJER FERNANDES MARTINS DA COSTA 

 

DRA. MARCELA MORAES PEIXOTO 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00055467-2018| 

PORTARIA Nº 33, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando a Notícia de Fato nº 1.13.000.002704/2018-41, autuada a partir do encaminhamento do Ofício n. 1373/DSCER/2018-

INFRAERO, o qual remete cópia digitalizada de partes do processo de sindicância n. 33/DJCR/2016-033.159.16.01, cujo objeto se refere à apuração de 

suposto uso de declarações de margem consignável falsas elaboradas e emitidas por ARLEN RICARDO MELGUEIRO NUNES, para consecução de 

empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal (CEF).; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: “Apuração no âmbito cível e criminal. 

INFRAERO. Processo de Sindicância n.33/DJCR/2016-033.159.16.01. Suposta utilização de documentação falsa (carta de margem consignável) pelo 

funcionário, ARLEN RICARDO MELGUEIRO NUNES, para obtenção de empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal”. 
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À COJUD, para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar a sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da Resolução 

nº 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 

À Secretaria, para cumprir as diligências consignadas no despacho que determinou a instauração do procedimento. 
 

ARMANDO CÉSAR MARQUES DE CASTRO 

Procurador da República 

Em substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00007408-2018| 

PORTARIA N° 71, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Procedimento Preparatório n. 1.14.006.000192/2018-91 
 

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

e 

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, “b” e 6º, XIV, “f”, 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 Procedimento Preparatório em epígrafe em INQUÉRITO CIVIL, determinando: 

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

ASSUNTO: “Apurar supostas irregularidades no PP 007/2015, realizado no Município de Chorrochó/BA, do qual resultou a 

contratação da empresa JOÃO BATISTA MACHADO JUNIOR, CNPJ N. 02199204000129, para contratação de serviço de manutenção de veículos da 

prefeitura daquele município, na gestão de Rita de Cássia Campos Moura (*mandato 2013/2016) e tendo como pregoeiro Antônio Willen Barbosa Lima 

e equipe de apoio formada por Elisângela de Carvalho Lima e Alexandro Alves de Lima". 

TEMA: Combate à Corrupção. 

CÂMARA: 5ª Câmara. 

b) Publique-se. Registre-se. 
 

ANALU PAIM CIRNE PELEGRINE 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00082038-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Inquérito Civil n° 1.14.000.001182/2015-80 
 

1. Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar a ''notícia de que a pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. 

Luís Eduardo Magalhães foi interditada em decorrência de buraco, o que está causando transtornos aos usuários do aeródromo, bem como dos relatos de 

que obras visando à reforma e à ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães estão paralisadas desde 2014, 

deteriorando o patrimônio público'' (fl. 4, frente e verso). 

2. Inicialmente, foi realizada vistoria no aeródromo com o fito de verificar, in loco, quais providências foram adotadas pela 

Administração para solucionar os problemas que justificaram a instauração do inquérito civil, o que resultou na apresentação de nota técnica elaborada 

por engenheiros civis lotados nesta Procuradoria. No documento, apontaram que ''a ocorrência de problemas deste porte e de maneira tão generalizada, 

pode ser um indício de falhas construtivas'' (fl. 10). Contudo, concluíram que ''não é possível determinar a causa do incidente, visto que o reparo já havia 

sido feito quando da nossa visita, cabendo apenas analisar os fatos alegados.'' (fl. 11). Além disso, foi registrado, na ocasião, que ''o prazo final previsto 

para a conclusão das obras do aeródromo se encerra em 31 de maio de 2016'' (fl. 10). 

3. Ademais, foram oficiados o Superintendente do Aeroporto Internacional de Salvador – Dep. Luís Eduardo Magalhães (fl. 14, frente 

e verso), a Superintendência de Auditoria Interna da Infraero (fl. 15, frente e verso) e o Diretor-Presidente da Agência Nacional da Aviação Civil – Anac 

(fl. 17, frente e verso), requisitando documentos e informações necessários à instrução do feito. 

4. Ainda, foi solicitado ao então Coordenador da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF o envio de ''cópias de 

inspeções/vistorias/pareceres, realizados por servidores do quadro de peritos dessa 5ª CCR, que tenham avaliado as pistas ou os terminais do Aeroporto 

Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães, inclusive a respeito de obras/serviços'' (fl. 16, frente e verso). 

5. Em resposta, o Superintendente de Auditoria Interna da Infraero enviou o Relatório Consolidado de Auditoria n° 

050/PRAI(AIOB)/2008, o Relatório Consolidado de Auditoria n° 23/PRAI(AIAG)/2012 e o Primeiro Relatório de Monitoramento (fl. 19). 

6. A 5ª CCR encaminhou cópia do ''Laudo Pericial 056/2011, elaborado pelo Analista do MPU/Perícia/Engenharia Civil, Valter 

Giugno Abruzzi'', por meio do qual apontou-se pagamento a maior no montante de R$ 6.785.616,56 no âmbito de contrato para realização de obras de 

reforma, ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Salvador, assinado em 1998. 

7. A ANAC, por sua vez, esclareceu que ''a INFRAERO enviou o Ofício n° 661/SBSV/2015, de 08 de junho de 2015, anexo 'b', em 

que apresenta as ações de monitoramento e mitigação dos riscos operacionais, bem como relatórios técnicos envolvendo o Sistema de Pistas 10/28 do 

Aeroporto Internacional de Salvador. Destaca-se que a referida resposta está em processo de análise por esta Unidade'' (fl. 47). 

8. Já os responsáveis pelo Aeroporto Internacional de Salvador enviaram, em resposta à requisição do MPF, três ofícios com 

informações e documentos, acostados às fls. 37-41, 43-44 e fls. 129-130. 

9. Em seguida, mediante o despacho de fl. 133, foi determinada solicitação de perícia à 5ª CCR, porém não foi esclarecido qual seria 

o seu escopo e os quesitos a serem respondidos. 

10. Com o objetivo de subsidiar a perícia, foram requisitadas informações à Anac, a respeito da análise indicada no Ofício n° 

169/2015/SIA/ANAC (fl. 47), bem como à Superintendência do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães, quanto à conclusão 
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das obras de reforma do referido aeródromo, prevista para este mês, e às providências adotadas, nos últimos meses, para manutenção de suas pistas de 

pouso e decolagem. 

11. Assim, considerando as informações prestadas pela Infraero, no sentido de que (i) houve execução de obras e serviços de 

recuperação da Pista de Pouso/Decolagem 10/28, Pista de Táxi e Pátio de Aeronaves no Aeroporto Internacional de Salvador, cujo recebimento definitivo 

se deu no final de 2010 (TC n.° 0112-EG/2008/0001); (ii) foi realizada a contratação de serviços de elaboração de projetos de engenharia para, dentre 

outras coisas, promover a restauração de trecho da Pista de pouso e Decolagem 10/28, dos Pátios de Aeronaves e Pistas de Táxi (TC n° 0044-

ST/2012/0015), serviços que foram realizados no âmbito do TC n.° 0112-EG/2008/0001 (fls. 38/39); (iii) houve a contratação de empresa especializada 

para execução de serviços de reparação e manutenção do pavimento da pista de pouso e decolagem 10/28 e Pista de Taxiamento “Alfa”, para correção 

de algumas patologias na pista em áreas críticas (TC n.° 0079-EG/2015/0015); e (iv) celebrou-se uma Ata de Registro de Preços, por meio da ARP n.° 

065/LABR/SBSV/2015, cujo objeto prevê o provimento de pavimentação asfáltica com concreto betuminoso a quente para o aeroporto de Salvador no 

período de 12 meses, com possibilidade de atender as demandas de reparos (fls. 141/144), foi solicitada, em fevereiro de 2017, por meio do Sistema 

Pericial do MPF, a realização de perícia (exame documental) a fim de, no âmbito dos contratos TC n.° 0112-EG/2008/0001, TC n° 0044-ST/2012/0015 

e TC n.° 0079-EG/2015/0015: (a) informar se há indícios de sobrepreço/superfaturamento; (b) esclarecer se há indícios de defeitos/falhas/má execução 

dos serviços de recuperação da Pista de Pouso/Decolagem 10/28, Pista de Táxi e Pátio de Aeronaves no Aeroporto Internacional de Salvador, 

considerando as sucessivas contratações com esse objetivo, esclarecendo se a vida útil dos materiais empregados condizem com os lapsos temporais 

observados; e (c) informar se, do ponto de vista técnico, há evidências de irregularidades nos serviços contratados/executados, bem como quaisquer 

outras questões de ordem técnica que possam subsidiar a atuação do MPF. 

12. A perícia foi concluída em 10 de outubro de 2018, tendo sido produzido o Laudo Técnico n.° 318/2018 – SPPEA (fls. 192-199, 

frente e verso). 

13. A perícia concluiu que, no âmbito do Contrato TC 0112-EG/2008/0001, “…há evidências de superfaturamento por preços 

excessivos no montante de R$ 2.151.350,33 (dois milhões, cento e cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), a preços de 

março de 2008, o que representa 16,9% do valor total paradigma”. 

14. Já no âmbito do Contrato TC 0079-EG/2015/0015, concluiu que “…há evidências de superfaturamento por preços excessivos no 

montante de R$ 690.895,23 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), a preços de março de 2015, o que 

representa 18,9% do valor total paradigma”. 

15. Ademais, pontuou que “a realização de obras de recuperação dos pavimentos da pista de pouso e decolagem 10/28 e da pista de 

taxiamento A, no porte em que ocorreram no Contrato TC 0079-EG/2015/0015, não é, considerando a análise dos documentos disponibilizados, 

justificável, uma vez que houve decurso de apenas 5 anos entre as obras dos Contratos TC 0112-EG/2008/0001 e TC 0079-EG/2015/0015 e que a vida 

útil dos citados pavimentos deveria ser de cerca de 20 anos”. 

16. Diante dos indícios de suposta ocorrência de atos de improbidade administrativa e/ou crimes contra a administração pública, tendo 

sido constatado superfaturamento em contratos de engenharia firmados pela Infraero em 2008 e 2015; foi instaurado notícia de fato vinculada ao 9º Ofício 

de Tutela Coletiva desta Procuradoria da República, que; “apura irregularidades na execução dos Contratos nº 0112-EG/2008/001 e nº 0079-

EG/2015/0015, firmados pela INFRAERO, tendo por objeto a recuperação das pistas do Aeroporto Internacional de Salvador, segundo descrito no Lauto 

Técnico nº 318/2018-SPPEA”, conforme despacho de fls. 235/236 

É o relatório do essencial. 

17. O objeto do presente inquérito civil restringiu-se a averiguar os motivos da interdição de pista de pouso e decolagem no Aeroporto 

Internacional de Salvador, bem como apurar as razões de suposta paralisação das obras, no âmbito de uma atuação preventiva, de modo a assegurar, em 

última análise, a operacionalização com segurança das operações de tráfego aéreo na capital baiana. 

18. Com a conclusão das obras e a normalização das operações de tráfego aéreo, associada à assunção da gestão do Aeroporto de 

Salvador pelo grupo francês “Vinci Airports” em 2017, os elementos reunidos na presente investigação conduzem à constatação de que, esgotada a 

atuação preventiva do MPF, não se divisa a adoção de outras diligências instrutórias a cargo deste Ofício de Tutela Coletiva. 

19. Adotada, em relação às circunstâncias e elementos constatados no Laudo Técnico n.° 318/2018 – SPPEA, as providências 

necessárias visando a continuidade da apuração na seara da defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa e não havendo fundamento 

para a adoção de outras medidas judiciais e extrajudiciais, promovo o arquivamento do presente inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 

7.347/85. 

20. Considerando a instauração de ofício, deixo de determinar as providências de comunicação aos representantes, previstas na 

Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal e determino a remessa dos autos à 1ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para o necessário exame desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/93. 

21. De toda forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

22. Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição desta Procuradoria. 
 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00040158-2018| 

PORTARIA Nº 30, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo 

art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF/88); 

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 (art. 37, caput, da CF/88); 
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CONSIDERANDO que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos (art. 37, § 1º, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a lei nº. 6.454, de 24 de outubro de 1977, proíbe, em todo o território nacional, que se atribua nome de pessoa 

viva a bem público de qualquer natureza (art. 1º) e que, dentre outras sanções, sujeita o ente infrator à suspensão de subvenção ou auxílio (art. 4º); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.001320/2018-97, autuada a partir de documentos encaminhados pelo Poder 

Executivo do Município de São Luís/MA, onde consta relação de diversos logradouros e bens públicos municipais aos quais foram atribuídas 

denominações com nomes de pessoas vivas, vulnerando, à primeira vista, o princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, da Constituição da 

República) e sujeitando o município de São Luis à pena de proibição do recebimentos de subvenções e auxílios dos cofres públicos federais (art. 4º da 

Lei Federal nº. 6.454/77). 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar o suposto desrespeito pelo Município de São 

Luís/MA à proibição de se atribuir, em todo o território nacional, nome de pessoa viva a bem público de qualquer natureza (art. 1º da lei nº. 6.454/77), 

de acordo com documentos encaminhados pelo Poder Executivo do Município de São Luís/MA, onde consta relação de diversos logradouros e bens 

públicos municipais aos quais foram atribuídas denominações com nomes de pessoas vivas. 

§ 1º Registre-se como investigado o Município de São Luís/MA; 

§ 2º Registre-se como assunto “10089 - Bens Públicos (Domínio Público/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 

DE DIREITO PÚBLICO)” e como grupo temático “1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

- Aguarde-se a realização da reunião agendada para o dia 10 de dezembro de 2018, com o presidente da Câmara Municipal de São 

Luís/MA. 

Art. 3º Publique-se esta Portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à Egrégia 1ª 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. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00040164-2018| 

PORTARIA Nº 32, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo 

art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal promover o Inquérito Civil Público para a proteção dos interesses 

individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 

consumidor, nos termos do art. 6º, VII, ‘c’, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (art. 129, V, da CF/88); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.000681/2018-16, instaurado a partir do correio eletrônico encaminhado pelo 

Conselho Missionário Indigenista - Cimi, onde se noticia suposta violação aos direitos territoriais da comunidade indígena Gamela, nos municípios de 

Matinha e Viana, decorrente dos impactos advindos do empreendimento Linha de Transmissão Miranda do Norte-Três Marias (Pinheiro) 138kV, de 115 

km de extensão, a cargo da Companhia Energética do Maranhão - Cemar. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar supostas irregularidades no processo de 

licenciamento ambiental e respectivo estudo do componente indígena do empreendimento Linha de Transmissão Miranda do Norte-Três Marias 

(Pinheiro) 138kV, de 115 km de extensão, a cargo da Companhia Energética do Maranhão - Cemar. 

§ 1º Registre-se como investigada a Companhia Energética do Maranhão - Cemar. e como interessados o povo indígena gamela e a 

Fundação Nacional do Índio – Funai. 

§ 2º Registre-se como assunto “9989 - Direitos Indígenas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

 Agende-se reunião com os representantes do povo indígena gamela, conforme indicado no despacho nº 681/2018. 

Art. 3º Publique-se esta Portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à Egrégia 6ª 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. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00038432-2018| 

PORTARIA N° 71, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 Procedimento Preparatório n. 1.21.000.002209/2017-89 

 

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

legais, 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição da República e na Lei Complementar n. 75/93, 

bem como o previsto na Lei n. 7.347/85 e na Lei n. 8.429/92; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução n. 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que, nesta Procuradoria da República, foi instaurado o Procedimento Preparatório n. 1.21.000.002209/2017-89 

para “apurar possíveis irregularidades no Convite 003/2013/CRECI-MS, promovido para a contratação de buffet para evento, notadamente a ausência de 

3 propostas válidas, sem a repetição do ato; e a não utilização da modalidade pregão”; 

CONSIDERANDO que a investigação foi iniciada após recebimento do Acórdão n. 2515/2017 do Tribunal de Contas da União, 

denunciando diversas irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 4ª Região; 

CONSIDERANDO que, após a análise dos autos, constatou-se que esse tratava de 6 fatos autônomos, o procedimento original foi 

desmembrado e as irregularidades frente ao Convite 003/2013/CRECI-MS foram a este procedimento distribuídas; 

CONSIDERANDO a presença de interesse federal na espécie, tendo em vista que a licitação em tela pode estar acometida de vício 

causado por ato de servidor público de autarquia federal; 

CONSIDERANDO, por fim, que este procedimento preparatório encontra-se com prazo de finalização vencido e improrrogável, bem 

como a necessidade de se obter a resposta dos representantes das empresas Big Happy Buffet e Cris Festas e Buffet; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 

Grupo Temático: 5ª CCR. 

Tema: Improbidade Administrativa. 

Município: Campo Grande/MS. 

Objeto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa, consistentes no direcionamento do Convite 003/2013/CRECI-MS, bem 

como na desobediência, no mesmo certame, das regras constantes à Lei 8.666/1993. 

Diante do exposto, determino as seguintes providências: 

1) Registrar e autuar a presente portaria (art. 5º, III, da Resolução CSMPF n. 87/2006); 

2) Providenciar a publicação no Diário Oficial da União; 

3) Incluir o correspondente arquivo virtual na área disponível para consulta no site da Procuradoria da República de Mato Grosso do 

Sul; 

4) Encaminhamento de ofícios aos sócios administradores da empresa Big Happy Buffet; 

5) Encaminhamento de novo ofício à representante legal da empresa Cris Festas e Buffet, com a devida advertência legal. 

 

DAVI MARCUCCI PRACUCHO 

Procurador da República (em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00038328-2018| 

PORTARIA N° 114, DE 29 DE NOVEMBRO 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 nos autos nº 1.21.000.000073/2018-53, instaurado fim de apurar supostas 

irregularidades na implementação do Residencial Eduardo Perez Filho I, em Terenos/MS, financiado pelo Governo Federal, por intermédio do Programa 

Minha Casa Minha Vida, notadamente relacionadas a possível imperícia/inaptidão dos profissionais técnicos envolvidos e aos possíveis problemas de 

ordem estrutural presentes no empreendimento.; 

CONSIDERANDO que, no último expediente, a CAIXA informou que de que o empreendimento está concluso e em perfeito estado, 

alegações que conflitam com notícias no sentido de que o aludido empreendimento ostenta irregularidades, que teriam redundado em problemas 

estruturais nas edificações; 

CONSIDERANDO, pois, que ainda não há elementos suficientes a permitir o ajuizamento da ação cabível, a celebração de 

compromisso de ajustamento de conduta ou a expedição de recomendação, sendo necessárias novas diligências, como expedição de requisições de 

informações ou documentos, imprescindíveis para a formação de convicção do Ministério Público Federal acerca do melhor encaminhamento a ser dado 

à questão; 

CONSIDERANDO o término do prazo a que alude o art. 2º, § 6º, da Resolução CNMP n.º 23/2007; 

CONSIDERANDO que não há, por ora, indícios da prática de improbidade administrativa e 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: Programas de Arrendamento Residencial PAR 
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Município: Bonito/MS 

Objeto: Apurar supostas irregularidades na implementação do Residencial Eduardo Perez Filho I, em Terenos/MS, financiado pelo 

Governo Federal, por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida, notadamente relacionadas a possível imperícia/inaptidão dos profissionais 

técnicos envolvidos e aos possíveis problemas de ordem estrutural presentes no empreendimento. 

Após os registros de praxe, determino que empreenda-se contato com os integrantes da Comissão de Acompanhamento de Obras – 

CAO e com a Comissão de Representantes  - CRE para que esclareçam se as impropriedades de ordem estrutural do empreendimento ainda permanecem, 

apresentando mídias fotográficas das apontadas irregularidades. 

 

DANILCE VANESSA ARTEORTIZ CAMY 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-TLS-MS-00005480-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Inquérito Civil nº 1.21.002.000222/2017-83 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na execução do Termo de Ajuste Sanitário n.º 339 da 

Secretaria Municipal de Paranaíba/MS, referente ao suposto uso indevido de verba federal (Fundo Nacional da Saúde – FNS). 

No despacho de instauração determinou-se a expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba/MS e à Secretaria de 

Controle Externo no Estado de Mato Grosso do Sul do Tribunal de Contas da União – TCU, solicitando a remessa de informações a respeito da existência 

de processo de tomada de contas especial acerca das constatações e conclusões referentes à Auditoria n.º 14.265 realizada pelo Departamento Nacional 

de Auditoria do SUS, tendo em vista o descumprimento do TAS n.º 339, e eventuais medidas adotadas pelo mencionado órgão para a tutela do erário 

federal. 

Em resposta, mediante o Ofício n.º 0097/2018/SECEX-MS de fl. 37, foi comunicado que o Departamento Nacional de Auditoria do 

SUS estava providenciando diligências preliminares à instalação de tomada de contas especial no que se refere ao valor original de R$  83.516,24 (oitenta 

e três mil quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), que deveria ser restituído ao Fundo Nacional da Saúde em virtude das imprecisões na 

execução do citado Termo de Ajuste Sanitário (fls. 08/13). 

Em atendimento à requisição deste Parquet federal, a Prefeitura Municipal de Paranaíba/MS, por meio do Ofício n.º 

026/2018/SMS/GABINETE de fls. 131/136, informou que requereu à Coordenação-Geral de Monitoramento de Recomendações de Auditoria a dilação 

de prazo e respectivo parcelamento do valor devido a título de restituição de recursos, cujo montante atualizado corresponderia a R$ 128.666,84 (cento 

e vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento de fl. 135. 

Após, o MPF determinou a expedição de ofício à Prefeitura de Paranaíba requisitando esclarecimentos acerca do uso e da destinação 

de valores apontados no Relatório de verificação do TAS, e à Coordenação Geral de Monitoramento de Recomendações de Auditoria 

CGMRA/Denasus/SGEP/MS solicitando que se manifestasse a respeito do pedido da Prefeitura de Paranaíba acerca da dilação de prazo e parcelamento 

dos valores devidos a título de restituição ao erário. 

Por fim, a Prefeitura de Paranaíba/MS informou que o valor correto para devolução após a devida atualização somava a quantia de 

R$ 98.089,82 (noventa e oito mil, oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), o que foi confirmado pela Coordenação Geral de Monitoramento de 

Recomendações de Auditoria – CGMRA (fl. 149). 

É o relato do necessário. 

Analisando detidamente os autos, infere-se que a situação narrada no Relatório do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, que 

ensejou a instauração deste procedimento, não subsiste, tendo em vista a regularização, por parte da Municipalidade, da irregularidade noticiada. 

O presente procedimento foi instaurado nesta Procuradoria da República para apurar irregularidades na execução do Termo de Ajuste 

Sanitário n.º 339 da Secretaria Municipal de Paranaíba/MS. 

Com relação a celebração do Termo de Ajuste Sanitário, a mesma é estimulada justamente para privilegiar o cumprimento do objetivo 

repasse, nos termos da Portaria MS nº 2.046/2009: 

 Art. 1º O Termo de Ajuste Sanitário - TAS tem por finalidade a correção de impropriedades decorrentes do descumprimento de 

obrigações previstas em normativas do Ministério da Saúde relativas à gestão do SUS, por meio de compromisso firmado pelos gestores do SUS. 

Parágrafo único. O TAS poderá ser celebrado entre os gestores das três instâncias do SUS. 

[...] 

 Art. 3º Não cabe celebração do TAS: 

I - no caso de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres; 

II - quando houver infração à norma legal; e 

III - quando a impropriedade resultar em ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

Art. 4º Para os fins desta Portaria são consideradas impropriedades na gestão do SUS: 

I - o descumprimento de normativas do Ministério da Saúde relativas à gestão do SUS, identificado e comprovado pelo órgão que 

realizou a auditoria ou fiscalização; e (Redação dada pela PRT GM/MS nº. 768 de 13.04.2011) 

II - falhas de natureza formal de que não resulte dano ao erário. 

Art. 5º O gestor compromitente, ao celebrar o TAS, obriga-se a: 

I - cessar a prática do ato causador da impropriedade; 

II - elaborar plano de trabalho conforme o previsto no inciso I do art. 7º desta Portaria; 

III - corrigir a impropriedade por meio das ações detalhadas no plano de trabalho; e 

IV - Depositar o valor apurado, com recurso próprio ou do tesouro, no respectivo Fundo de Saúde, no decorrer da execução do Plano 

de Trabalho. (Redação dada pela PRT GM/MS nº. 768 de 13.04.2011) 

§ 1º A celebração do TAS e a comprovação do cumprimento dos incisos I, II, III e IV deste artigo implicarão o arquivamento do 

processo de auditoria. 

§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo no prazo determinado ensejará a continuidade do processo de auditoria. [grifos 

nosso] 
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Ainda sobre o tema, destaca-se o seguinte entendimento: “eventuais impropriedades de gestão do SUS de que não resultam dano ao 

erário deverão ser resolvidas no âmbito dos sistemas de monitoramento, avaliação e controle do SUS” (Acórdão nº 2711/2013-TCU-Primeira Câmara). 

A despeito da independência de instâncias, se o próprio ente concedente do repasse (FNS) considera inexistente malversação de 

recursos e opta pela utilização de um termo de ajustamento para sanar as impropriedades, forçoso concluir que não há indícios da prática de ato de 

improbidade administrativa. 

Ademais, no decorrer das investigações, a Coordenação Geral de Monitoramento de Recomendações de Auditoria do Ministério da 

Saúde informou que foi devidamente sanado o débito com o erário (fl. 149), no valor atualizado de R$ 98.089,82 (noventa e oito mil, oitenta e nove reais 

e oitenta e dois centavos). A Prefeitura de Paranaíba/MS acostou o demonstrativo de débito à fl. 151. 

Portanto, conclui-se que se encontra exaurido o objeto dos autos, inexistindo outras providências judiciais ou extrajudiciais passíveis 

de serem adotadas por este Órgão Ministerial, vez que a Municipalidade regularizou a irregularidade apurada neste Inquérito Civil. 

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) Considerando que o presente procedimento foi instaurado de ofício, resta prejudicada a necessidade de intimação do representante; 

b) Remetam-se os autos, no prazo de 3 (três) dias, à E. 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para exercício da atribuição revisora; 

c) Por fim, publique-se nos termos do artigo 16, § 1.º, I, da Resolução n.º 87 do CSMPF. 

 

JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00006818-2018| 

PORTARIA Nº 17, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000140/2018-52. Objeto: 

..Apurar suposta omissão por parte do município de Pedras de Maria da Cruz/MG 

na adoção das medidas constantes da Recomendação n° 70/2015 - MPF/PRM-

MOC/ GAB/MMC, expedida nos autos do IC n. 1.22.005.000220/2015-65, 

visando à regularização das pendências encontradas no sítio eletrônico do 

município. Câmara: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do 3º Ofício da Procuradoria da República no Município de 

Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, 

inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal expediu ao Município de Pedras de Maria da Cruz/MG a Recomendação nº 

70/2015 (f. 6-9), a fim de que o município promova a regularização das pendências encontradas no site do portal da transparência; 

CONSIDERANDO que em consulta ao sítio eletrônico da prefeitura, verificou-se que o município de Pedras de Maria da Cruz, 

embora tenha melhorado as pendências encontradas em seu site eletrônico, ainda não tinha cumprido todo o recomendado; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 

para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 

Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 

das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, sob a numeração de f. 02-A a 02-B, incluindo-se o objeto do 

inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal, para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da 

Procuradoria da República no Município de Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – 

versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 

inquérito civil. 

Após as providências acima arroladas, oficie-se novamente o município de Pedras de Maria da Cruz, com cópia de f. 18-23, para que 

comprove a disponibilização da prestação de contas do ano anterior em seu sitio eletrônico, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Atendidas as determinações acima, acautelem-se os autos na SUBJUR até a juntada da resposta ao ofício expedido ou a certificação 

do decurso de prazo respectivo. Após conclusos. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JFA-MG-00008458-2018| 

PORTARIA Nº 79, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República subscritora, com fundamento no inciso III do 

art. 129 da Constituição, no inciso VII do art. 6º da Lei Complementar nº 75/1993 e no § 1º do art. 8º da Lei nº 7.347/1985; 



DMPF-e Nº 227/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 30 de novembro de 2018 Publicação: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 21 

 

 

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 o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 1.22.001.000317/2018-51, que versa sobre possíveis irregularidades na cessão de servidora 

para fundação pública; 

DETERMINA 

1º) a conversão da presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, para a continuidade das diligências necessárias à elucidação e 

averiguação do caso em questão; 

2º) a imediata comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão – Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral, nos termos 

do disposto no art. 4º, inciso VI, da Resolução, nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, mediante correspondência eletrônica para fins de publicação 

desta Portaria no Diário Oficial da União. 

3º) Oficie-se à UFJF, conforme minuta. Após, acautele-se por 60 dias ou até resposta, o que ocorrer primeiro. 

 

 ZANI CAJUEIRO TOBIAS DE SOUZA 

 Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00087492-2018| 

PORTARIA Nº 363, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

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

constitucionais (art. 129, II e III) e legais (Lei Complementar n° 75/93, art. 5º, incisos III, alínea “b”, art. 6º, incisos VII, alínea “b”, art. 7°, inciso I e art. 

8º, inciso II) e ainda; 

CONSIDERANDO que está compreendida, dentre as funções institucionais atribuídas ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a 

proteção do patrimônio público e social, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal e art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar 

nº 75/93; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº. 75/93, incumbe ao MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO que foi instaurado o Procedimento Preparatório nº 1.22.000.001760/2018-59, nesta Procuradoria da República, 

com vistas a apurar a prática de eventual ato de improbidade administrativa decorrente dos fatos apurados no âmbito do Procedimento Administrativo 

Disciplinar (PAD) nº 23072.018830/2014-59, instaurado em face de Maria da Conceição Silva Ferreira, servidora da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), consistente em possível abandono de cargo; 

CONSIDERANDO que as investigações até então empreendidas apontaram que a servidora Maria da Conceição Silva Ferreira 

apresentou no âmbito do PAD instaurado pela UFMG atestados médicos supostamente falsos; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências complementares; 

CONSIDERANDO que por força da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

em especial do que contido nos seus artigos 4º, II, §§ 1º, e 5º, o procedimento preparatório serve unicamente ao propósito de realização de diligências 

breves tendentes a subsidiar a adoção de alguma das providências listadas no artigo 4º, incisos I a VI, da Resolução, sendo, no presente caso, necessário 

o aprofundamento das investigações; 

RESOLVE, com vistas a subsidiar futuras e eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para apurar a prática de eventual ato de improbidade administrativa decorrente dos fatos apurados 

no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 23072.018830/2014-59, instaurado em face de Maria da Conceição Silva Ferreira, 

servidora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), consistentes em possível abandono de cargo, determinando, de imediato, as seguintes 

diligências: 

a) o registro e a autuação desta portaria, convertendo-se o Procedimento Preparatório nº  1.22.000.001760/2018-59 em inquérito civil; 

b) o cumprimento do despacho que acompanha a presente portaria. 

Por último, determino que a instauração deste Inquérito Civil seja comunicada à egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010 – CSMPF. 

O prazo para o término das diligências deste Inquérito Civil é de 1 (um) ano, nos termos do art. 15 da Resolução n. 87, de 6 de abril 

de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo-se providenciar o controle deste prazo, fazendo os autos conclusos, caso seu 

termo final se avizinhe. 

 

CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00008400-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 72, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

INQUÉRITO CIVIL Nº 1.22.020.000478/2017-35 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que a esta subscreve, no exercício das atribuições que lhes 

conferem os artigos 127, caput, e 129, incisos II e III, da Constituição da República; artigos 2o e 6o,, incisos VII, alínea “c”, XIV, alíneas “a”, “c” e “d”, 

e XX, da Lei Complementar Federal n. 75/93, e ainda, 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, 

caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 

necessárias a sua garantia”; 
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância 

pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 

cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal atuar judicial e extrajudicialmente em casos envolvendo direitos 

de quilombos e demais comunidades tradicionais, sendo a competência jurisdicional da justiça federal, conforme Enunciado n. 19 da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o Estado Brasileiro, ao ratificar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, comprometeu-se a não efetuar qualquer ato ou prática de “distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou 

origem nacional ou étnica que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condição de direitos 

humanos e liberdades fundamentais no domínio político econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida”; 

CONSIDERANDO que o Comitê para eliminação da Discriminação Racial da Organização das Nações Unidas, criado com o objetivo 

de monitorar o cumprimento da Convenção acima citada, expediu a Recomendação Geral nº 27, de 16/08/2000, por meio da qual elencou uma série de 

medidas que os Estados devem adotar no sentido de enfrentar a discriminação contra as comunidades ciganas, entre ais quais: (i) promover o respeito e 

a superação de preconceitos e  estereótipos negativos contra a comunidade cigana; (ii) implementar medidas adequadas para garantir que os membros de 

comunidades ciganas tenham acesso a medidas judiciais efetivas em casos relacionados a violações dos seus direitos e liberdades fundamentais; (iii) 

desenvolver e implementar políticas e projetos voltados a evitar a segregação das comunidades ciganas no que se refere à habitação, considerando as 

comunidades e associações ciganas como parceiras no desenvolvimento dos projetos habitacionais de construção, restauração e manutenção; (iv) evitar 

a instalação de comunidades ciganas em acampamentos isolados e sem acesso a assistência média e outras necessidades básicas; (v) assegurar aos ciganos 

igualdade no acesso à assistência médica e outros serviços de segurança social, eliminando qualquer prática discriminatória nessa seara; (vi) iniciar e 

implementar programas e projetos no campo da saúde para os ciganos, especialmente para mulheres e crianças, tendo em vista a situação de 

vulnerabilidade por eles vivida, devido à extreme pobreza, baixo nível de escolaridade e diferenças culturais; 

CONSIDERANDO que a Subcomissão de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos das Nações Unidas, por meio da resolução 

1991/21, alertou que “em diversos países, há obstáculos para a realização dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas que 

pertencem à comunidade cigana e tais obstáculos constituem discriminação dirigida especificamente contra a comunidade, deixando-a particularmente 

vulnerável”; 

CONSIDERANDO que a Relatoria Especial da ONU para Minorias enfatiza a vulnerabilidade dos ciganos, destacando que a maioria 

de seus membros ainda vive em habitações precárias, com estrutura sanitária muito pobre ou inexistente (E/CN.4/Sub.2/2000/28); 

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do que dispõe o 

art. 1º, inciso III, da Carta Magna de 1988; 

CONSIDERANDO que a Constituição de 1988, em seu art. 3, inciso IV, elenca como um dos 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”; 

CONSIDERANDO que o art. 215, §1o da Constituição de 1988 ainda estabelece que o Estado “protegerá as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), internalizada no ordenamento jurídico 

pátrio pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, impõe à República Federativa do Brasil o dever de reconhecer às comunidades tradicionais o direito 

de propriedade e posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, nos seguintes termos: 

Parte II – TERRAS 

Artigo 13 

1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial que para as culturas 

e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou 

utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos coletivos dessa relação. 

2. A utilização do termo “terras” nos artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a totalidade do habitat das 

regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 

Artigo 14 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam 

exclusivamente ocupadas por eles, mas as quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, 

deverá ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam 

tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindicações de terras 

formuladas pelos povos interessados. 

CONSIDERANDO que o Decreto nº 6.040, de 07/02/2007 institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais, que tem como princípio o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e 

comunidades tradicionais; 

CONSIDERANDO que o reconhecimento territorial dos povos e comunidades tradicionais, além de ser um direito fundamental 

coletivo, também se apresenta como um direito instrumental por meio do qual se salvaguardará o patrimônio cultural identitário da comunidade; 

CONSIDERANDO que, ao tempo em que a demarcação do território tradicional da comunidade propicia o direito à moradia, à 

segurança alimentar, à reprodução física, à identidade coletiva, etc., também concretiza o direito difuso constitucional à diversidade cultural nacional, 

CONSIDERANDO que a permanência da comunidade sobre seus domínios é essencial para a manutenção de sua situação existencial, 

bem como a de seus membros, reconhecendo-se que a moradia é circunstância que integra a situação de existência da pessoa, configurando-se instrumental 

(direito-garantia) ao exercício de outros direitos da personalidade; 

CONSIDERANDO que, acerca do tema, assim ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: 

O papel da função social em relação à moradia é o de conceder um espaço de vida e liberdade a todo ser humano, independente da 

questão da propriedade, pois esta se prende à patrimonialidade e à titularidade. A seu turno, a posse não é mensurável por critérios econômicos, pois 

tutela o direito à cidadania e vida digna […]1 
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CONSIDERANDO que, em relação às comunidades tradicionais, a importância da moradia se torna ainda mais preponderante, além 

de ser o ambiente onde a pessoa mais fortemente exercerá sua intimidade e vida privada, o sentimento de copertencimento e de integração revela que o 

seu território integra a própria situação existencial de cada um dos seus membros, elemento indissociável à dignidade humana de cada um dos membros 

desse grupamento humano; 

CONSIDERANDO que o Programa Nacional de Direitos Humanos III estabelece, entre as ações que têm por objetivo proteger grupos 

vulneráveis, a garantia de “condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o território nacional, visando à preservação de suas tradições, 

práticas e patrimônio cultural”; 

CONSIDERANDO que a ficha informativa sobe Direitos Humanos n. 21 (ACNUDH), publicada pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos, trata do tema Direito Humanos a uma Habitação Condigna, esclarece que a habitação condigna é dever da gestão 

pública por se tratar de uma das necessidades básicas do ser humano para promover a dignidade, a saúde física e mental e a qualidade geral de vida. 

CONSIDERANDO que o mesmo documento apresenta a Observação Geral n. 4, relativa ao direito a uma habitação condigna (adotada 

pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 12 de dezembro de 1991): 

1. Nos termos do nº 1 do artigo 11º do Pacto, os Estados Partes “reconhecem o direito de todas as pessoas a um nível de vida suficiente 

para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes, bem como a um melhoramento constante de das suas condições 

de existência”. O direito humano a uma habitação condigna, que decorre, assim, do direito a um nível de vida suficiente, reveste-se de importância 

primordial para o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. 

CONSIDERANDO que a discriminação contra os ciganos, seja pela sociedade, seja por órgãos estatais, ainda é uma realidade 

nacional, fazendo-se necessária a adoção de políticas voltadas ao combate ao anticiganismo; 

CONSIDERANDO que o art. 23, inciso IX, da Constituição da República de 1988 estabelece como competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico; 

CONSIDERANDO que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC) mostra o perfil dos municípios brasileiros nos seguintes temas relativos à administração pública municipal: informações sobre o atual prefeito; 

recursos humanos; legislação e instrumentos de recursos para a gestão; comunicação e informática; educação; cultura; esporte; habitação; transporte; 

saúde; segurança e acesso à justiça; direitos humanos; gestão da política de gênero e meio ambiente. 

CONSIDERANDO que na MUNIC 2014, última que inclui dados relativos aos povos ciganos no Brasil, foi verificado que, dos 5.570 

municípios entrevistados pelo IBGE, 337 declaram a existência de acampamento cigano, dos quais apenas 73 declararam ser em área pública destinada 

a este fim; 

CONSIDERANDO que os dados colhidos demonstram, ainda, a grave insuficiência na infraestrutura de acampamentos. As questões 

levantadas apontam uma inadequação ao acesso de serviços públicos básicos, como a inexistência de calçamento, baixa existência de banheiro, baixo 

acesso à rede de abastecimento de água, baixa taxa de coleta de lixo, considerável percentual de domicílio com escoamento sanitário por fossa rudimentar 

e ausência de iluminação elétrica de qualquer tipo, seja ela com medidor próprio, comunitário ou sem medidor. A falta de acesso a água de qualidade nos 

acampamentos também é um grave problema enfrentado por essas comunidades. 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos – 

PNDH-3, atualizado pelo Decreto n. 71.77, de 12 de maio de 2010, em seu Eixo Orientador II, Diretriz 7, Objetivo Estratégico II, apresenta a seguinte 

ação programática: 

k) Garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o território nacional, visando à preservação de suas 

tradições, práticas e patrimônio cultural.  

CONSIDERANDO que sobre o tema, assim se manifesta a Associação Maylê Sara Kalí – AMSK/Brasil: 

“A inexistência de ação afirmativa para a implantação do PNDH-3, bem como dos marcos legais existentes no país, nos estados e 

municípios, afeta de forma impiedosa as famílias romani, ainda na condição itinerante, ou seja, sem domicílio/residência fixa como casa, acampamento, 

chácaras e ranchos, cujo teto de sua morada é uma lona, chamada de tenda, e que por isso enfrentam em cada município por onde passam o racismo 

institucional, onde os maiores violadores dos direitos humanos são os próprios agentes públicos. 

CONSIDERANDO que muitos ciganos estão vivendo em condições extremamente precárias, contrárias à dignidade humana, faltando 

serviços púbicos básicos, que podem ser providos, como banheiros, água, luz; 

CONSIDERANDO que uma questão que antecede essa necessidade, contudo, é a regularização das áreas em que se encontram os 

acampamentos ciganos; 

CONSIDERANDO que as comunidades ciganas, em sua maioria, não dispõem da propriedade ou qualquer direito real constituído 

sobre os terrenos onde se encontram localizados, o que dificulta sua permanência na área e a implementação das necessárias políticas públicas; 

CONSIDERANDO, ainda, que as Leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 e, posteriormente, a Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 

1976, preveem o instituto da Legitimação de Posse, que permite o fornecimento de Licença de Ocupação ao ocupante de terras públicas em área contínua 

de até 100 hectares que comprove sua ocupação efetiva, satisfeitos os requisitos de moradia permanente e cultura efetiva e comprovada sua capacidade 

para desenvolver a área ocupada; 

CONSIDERANDO que além da legitimação de posse, é também possível e desejável realizar a regularização fundiária desses 

terrenos; 

CONSIDERANDO que, localizando-se esses acampamentos em terras públicas, estas devem ser arrecadadas pela Secretaria do 

Patrimônio da União – SPU ou pelos órgãos que gerenciam as áreas de domínio dos Estados e Municípios, quando for o caso, com fundamento na Lei n. 

12.288, de 20 de julho de 2010 e na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, estabelecida pelo Decreto 

6.040, de 07 de fevereiro de 2007. 

CONSIDERANDO que os principais instrumentos utilizados para promover a regularização fundiária das áreas ocupadas por 

comunidades tradicionais são a transferência de domínio e a concessão do direito real de uso, que consistem, o primeiro, na transferência da propriedade 

do bem imóvel para o possuidor; e o segundo, na transferência do domínio útil na forma de contrato entre a Administração Pública e o particular ocupante, 

por tempo determinado ou indeterminado; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que trata da regularização, administração, aforamento e alienação de 

bens imóveis de domínio da União, dispõe, em seu art. 10-A, que “a autorização de uso sustentável, de incumbência da Secretaria do Patrimônio da União 

(SPU), ato administrativo excepcional, transitório e precário, é outorgada às comunidades tradicionais, mediante termo, quando houver necessidade de 

reconhecimento de ocupação em área da União”. 
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CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 02, de 18 de dezembro de 2014, estabelece os procedimentos utilizados na 

destinação de imóveis da União para regularização fundiária de interesse social, definindo como os principais instrumentospara promover a regularização 

fundiária: a) concessão de uso especial para fins de moradia – CUEM; b) concessão de direito real de uso – CDRU; c) cessão; d) doação; e) titulação de 

reconhecimento de domínio aos remanescentes das comuniades de quilombos; e f) autorização de uso para comércio, acrescentando-se a estes, ainda, o 

Termo de Autorização de Uso Sustentável – TAUS. 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria o Inquérito Civil nº 1.22.020.000478/2017-35, que tem como objetivo apurar 

“possível lesão a direitos da comunidade cigana acampada às margens da BR116 por município de Fervedouro e DNIT”; 

CONSIDERANDO que, no âmbito deste procedimento, após informações prestadas pelo próprio município de Fervedouro e visita 

realizada ao acampamento cigano por antropóloga do MPF, consolidada no Laudo Técnico nº 220/2018, constatou-se que a comunidade vive em situação 

de extrema vulnerabilidade, sobretudo diante (1) da inadequação do local em que acampados, por ser pequeno para a dimensão da comunidade e 

demasiadamente próximo à BR116; (2) da existência de empreendimento imobiliário próximo, cujas obras colocam em risco a segurança da comunidade; 

(3) da inexistência de oferecimento de serviços e saneamento e fornecimento de água potável, ainda que com utilização de aparelhos públicos provisórios; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Laudo Técnico nº 220/2018, “uma obra de grandes proporções vem sendo realizada na encosta 

em que se localizam as tendas”, na qual… 

“...considerando a declividade do terreno, o empreendedor está realizando a terraplanagem com a retirada de terra da encosta, o que 

está tornando bastante vulnerável o território da comunidade cigana. Além do risco de desabamento pela movimentação de terra, os ciganos reclamam 

da poeira que está chegando às tendas e afetando a saúde e o bem-estar da comunidade. Os ciganos relataram que na semana anterior à minha visita, os 

caminhões estavam passando bem no meio do acampamento, colocando em risco as crianças que por ali brincam e circulam.” 

CONSIDERANDO que, nos termos do Laudo Técnico nº 220/2018, “a comunidade cigana que já se encontrava em relativa situação 

de perigo/vulnerabilidade por estar nas margens de uma rodovia de grande movimentação de veículos, atualmente se acha em uma situação de extremo 

risco e vulnerabilidade. O terreno limítrofe à área que ocupam agora está passando por uma mudança drástica de sua geografia, que afeta diretamente o 

local em que estão acampados”; 

CONSIDERANDO que, diante disso, o Ministério Público Federal recomendou (Recomendação nº 66): 

“1) à ALPHA ENGENHARIA, LOTES E NEGÓCIOS LTDA. e a MARGARETH PETHES DE SOUZA, responsáveis pela 

implantação de loteamento vizinho à comunidade cigana, que (a) se abstenham de ingressar com caminhões e maquinários na área em que situado o 

acampamento, devendo promover outro acesso ao empreendimento, que não envolta risco à comunidade; (b) se abstenham de promover alterações no 

terreno que coloquem em risco a segurança da comunidade no local em que acampada; 

2) ao DNIT, titular do terreno em que situado o acampamento da comunidade cigana em Fervedouro/MG, que (a) se abstenha de 

autorizar ou tolerar passagem de veículos ou eventuais outras intervenções na área ocupada pela comunidade e adote providências administrativas e/ou 

cíveis para coibi-las; (b) admita a realização de instalações sanitárias provisórias no acampamento cigano e de outros aparelhos necessários ao 

oferecimento de infraestrutura mínima ao acampamento pelo município de Fervedouro/MG, desde que não afete a segurança e o tráfego da BR 116; 

3) ao MUNICÍPIO DE FERVEDOURO, que (a) se abstenha de autorizar empreendimentos e/ou intervenções nas áreas próximas ao 

acampamento cigano sem avaliação do respectivo impacto na comunidade e sua consulta; (b) no prazo de 30 dias, promova instalações sanitárias 

provisórias no acampamento cigano, devidamente dimensionadas para atender ao número de integrantes da comunidade, até que seja obtida solução 

definitiva para a ocupação territorial do grupo; (c) no prazo de 30 dias, providencie o fornecimento regular de água ao acampamento cigano, bem como 

o necessário esgotamento sanitário no local.” 

CONSIDERANDO que ALPHA ENGENHARIA, LOTES E NEGÓCIOS LTDA. e MARGARETH PETHES DE SOUZA 

manifestaram acatamento da recomendação, esclarecendo que não mais fazem uso da área do acampamento cigano para acesso ao empreendimento, e 

que apresentou projeto técnico de desaterro à Prefeitura de Fervedouro, com anotação de responsabilidade técnica, em que assegura não haver 

interferência na comunidade cigana; 

CONSIDERANDO que o DNIT manifestou ter realizado visita ao local, constatando que o empreendedor e o município de 

Fervedouro haviam providenciado outro acesso ao loteamento em implantação, não mais havendo trânsito de veículos no interior do acampamento cigano, 

segundo relato da comunidade; 

CONSIDERANDO que o município de Fervedouro apresentou proposta no sentido de realocar a comunidade cigana para área de 

2.000m², de sua titularidade, em loteamento no bairro Vila Verde, comprometendo-se a promover nesse local “instalações sanitárias, fornecimento de 

água e luz para o grupo”; 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Patrimônio da União confirmou que a informação prestada pelo DNIT, no sentido de que a 

área atualmente ocupada pela comunidade cigana é pública federal, correspondendo a parte de área de 7.782,18m² compreendida no lote 19, do 

Loteamento União, matriculada sob o nº 13.305 no 1º Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Carangola/MG; 

CONSIDERANDO que, conforme a SPU, o lote 19 não possui destinação específica, sendo “passível de regularização fundiária”; 

CONSIDERANDO que, em visitas realizadas pelo procurador da República signatário à comunidade cigana nas datas de 25/09/2018 

e 28/11/2018, foi manifestado o desejo de permanência no local atual do acampamento, tendo em vista que lá já se encontram há anos; que é mais propício 

à atividade econômica do grupo (venda de artesanatos de gesso) e mais próximo aos serviços públicos, sobretudo das escolas em que matriculadas as 

crianças; e que há convivência harmoniosa com a vizinhança; 

CONSIDERANDO que a área indicada pela SPU permitiria, a princípio, o deslocamento das barracas mais próximas à rodovia para 

o interior do acampamento, bem como a implementação de maior espaço para o desenvolvimento das atividades culturais da comunidade, atenuando-se 

a situação de vulnerabilidade atual; 

CONSIDERANDO que, por outro lado, a área disponibilizada pelo município de Fervedouro (terreno de 2.000m², de sua titularidade, 

em loteamento no bairro Vila Verde) pode ser destinada ao grupo denominado “Baianos”, também acampado às margens da rodovia, solucionando o 

problema da vulnerabilidade e precariedade habitacional também identificado no Laudo Técnico nº 220/2018 e no Ofício nº 32474/2018/UL – Leopoldina 

– MG/SRE-MG-DNIT; 

RECOMENDA, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar n. 75/93, à SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO, por 

intermédio de sua Superintendência no Estado de Minas Gerais, que (1) PROMOVA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA da área de 7.782,18m² que 

corresponde ao lote 19, do Loteamento União, no município de Fervedouro/MG, em favor da comunidade cigana ali acampada, com fundamento na Lei 

n. 12.288, de 20 de julho de 2010 e na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, estabelecida pelo 

Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos previstos na Instrução Normativa nº 02, de 18 de dezembro de 
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2014; e (2) abstenha-se de adotar qualquer providência para retirar a comunidade da área ocupada, a não ser mediante acordo com a própria comunidade 

e desde que garantidas condições de moradia mais adequadas que as atuais. 

Estabelece-se o prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta Recomendação, para manifestação acerca do acatamento, ou não, de 

seus termos. 

A omissão na remessa de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da recomendação, ensejando 

a adoção das medidas legais pertinentes. 

A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas e poderá implicar a adoção 

de todas as providências judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, em face da violação dos dispositivos legais acima referidos. 

Instrua-se com cópia do Laudo Técnico nº 220/2018, do Ofício 36351/2018/UL – Leopoldina – MG/SRE-MG-DNIT e do Ofício nº 

94834/2018-MP, da SPU. 

Cientifique-se a comunidade cigana, mediante entrega em mãos. Cientifique-se, também, o município de Fervedouro/MG, por 

intermédio de seu prefeito, e o DNIT, por sua Unidade Local em Leopoldina/MG. 

Publique-se, nos termos do art. 23 da Resolução 87 do CSMPF. 

 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00056587-2018| 

RECOMENDAÇÃO Nº 39, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório n° 1.23.000.000334/2018-61 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, 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: 

1- 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; 

2- 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; 

3- 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; 

4- 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; 

5- que foi instaurado o procedimento preparatório em epígrafe para apurar notícia de que o INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR 

DE PATROCINIO - IESP LTDA - ME (FACULDADE DE PATROCÍNIO) supostamente estaria ofertando cursos superiores, sem possuir 

credenciamento, no município de Salvaterra-PA; 

6- que na fachada do prédio, cujas imagens foram anexadas à representação inicial, constam as seguintes informações: “FAP - 

Faculdade de Patrocínio”, “Credenciado e-MEC Autorizado”, “Conceito 5 ENADE”, “Sua carreira da direção certa”, “Cursos Técnicos: Secretaria 

Escolar, Segur. Do Trabalho, Técnico em Enfermagem, Outros”, “Graduação: Enfermagem, Administração, Pedagogia, Ed. Física, Outros”, “Pós-

Graduação: Gerontologia, Neuropsicopedagogia, Educação Especial Inclusiva Outros”, “Mestrado: Ciência da Educação”. (grifamos) 

7- que restou constatado que a Faculdade de Patrocínio — IESP firmou parceria com a empresa denominada GLAUJEFF, para ofertas 

de cursos de pós-graduação em Salvaterra, conforme contrato celebrado na data de 08/01/2018; 

8- que, conforme a Resolução CNE/CES n° 01/2007, os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por IES devidamente 

credenciadas independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento; 

9- que a FACULDADE DE PATROCÍNIO tem credenciamento para ofertar os cursos de graduação e, consequentemente, pode 

ofertar cursos de pós-graduação lato sensu; 

10- que, por outro lado, segundo o MEC, somente será regular a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu em município diverso 

da abrangência geográfica do ato de credenciamento em vigor, se for feita de forma direta. De forma que, a IES credenciada deverá se responsabilizar 

pela contratação e definição do perfil do corpo docente, organização pedagógica do curso, integralização do curso, relação de disciplinas, carga horária 

e demais requisitos que demonstrem a presença de qualidade inerente à sua atuação em sua sede e pela qual obteve autorização do MEC para 

funcionamento; 

11- que, conforme a Nota Técnica n° 386/2013-CGLNRS/DPR/SERES/MEC, “é possível a oferta de cursos de pós-graduação lato 

sensu na modalidade a distância por meio de parceria de Instituição de Educação Superior- IES credenciadas com entidades consideradas como não-IES. 

Contudo, em tais casos, ratifica-se que somente as atividades de natureza operacional e logística, como a utilização de infraestrutura, podem ser objeto 

de convênios, permanecendo quaisquer atividades de natureza acadêmica de responsabilidade estrita da instituição regularmente credenciada para a oferta 

dessa modalidade, tendo em vista ser o ato regulatório personalíssimo, não podendo ser objeto de delegação a entidades não credenciadas. (…)"; 

12- que, segundo consta no Contrato firmado entre a FAP e GLAUJEFF, na cláusula quarta, acerca da responsabilidade das partes: 

I) São responsabilidades da Faculdade de Patrocínio – FAP 

a) Analisar e aprovar o conteúdo dos cursos de Pós-Graduação “lato sensu” bem como os Programas Educacionais e de Trabalho 

sugeridos pelo CONVENIADO, incluído também a apreciação do corpo docente; 

(…) 
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g) Analisar toda publicidade de divulgação dos cursos, que serão feitas sem responsabilidade financeira para a Faculdade de Patrocínio 

– FAP. 

h) Confeccionar em papel comum o certificado de conclusão do curso para cada aluno que esteja devidamente matriculado e 

rigorosamente em dia com as obrigações financeiras e documentais no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após o pedido do CONVENIADO. 

II) São responsabilidades do CONVENIADO: 

a) Diagnosticar, prospectar e oferecer cursos de pós-graduações de acordo com a necessidade social, a partir de estudos das 

características e carência de demanda na região analisada; 

(…) 

d) Gerir Operacionalmente as atividades locais, tais como cobrança de alunos, gestão de professores e demais atos administrativos 

locais; 

e) Responsabilizar-se pelo fornecimento de material e adequação de toda infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos cursos 

(instalação, equipamentos, cópias e etc.); 

f) estabelecer o calendário dos cursos juntamente com os coordenadores e os respectivos professores; 

(…) 

m) arcar com todos os encargos trabalhistas e /ou previdenciários dos docentes, professores visitantes, conferencistas, participantes, 

secretários dos cursos e funcionários da própria parte administrativa; 

(...) 

p) Providenciar a correção das monografias e TCC no prazo devido; 

13- que, portanto, o convênio firmado entre a GLAUJEFF e a FACULDADE PATROCINIO – IESP é irregular, posto que contraria 

a legislação educacional brasileira, uma vez que a conveniada (GLAUJEFF) é a responsável pela contratação e gestão de todo o corpo docente, além de 

responsabilizar-se também pela fixação do conteúdo e do calendário dos cursos, correção das monografias e TCC’s e fornecimento de material aos 

discentes. Ou seja, a oferta do curso não está sendo feita de forma direta pela própria instituição de ensino superior, a qual está, em verdade, delegando 

as atribuições do ato regulatório personalíssimo que lhe foi outorgado. 

14- que a oferta de curso de pós-graduação nos moldes ofertados pela FACULDADE PATROCINIO - IESP e GLAUJEFF é 

absolutamente irregular, tendo em vista que a GLAUJEFF tem atribuições de natureza acadêmica, as quais não poderiam ser delegadas; 

15- que, segundo o MEC, “caso uma instituição regularmente credenciada “franqueie” a oferta para uma entidade não credenciada 

para a oferta de curso superior por contrato, convênio ou parceria, apenas validando um serviço educacional que na realidade é de responsabilidade de 

ente não credenciado, estará configurando irregularidade, bem como o curso ofertado configurará 'curso livre', não podendo ser expedidos certificados 

de pós-graduação lato sensu” (Nota Técnica nº 388/2013-CGLNRS/DPR/SERES/MEC ); 

16- que também encontra-se irregular a existência de anúncio de diversos cursos de graduação na fachada do imóvel em Salvaterra, 

considerando que a FACULDADE DE PATROCÍNIO não está credenciada para a oferta de cursos na modalidade EAD. Dessa forma, a oferta do curso 

somente poderá ocorrer de forma, presencial, no local credenciado junto ao MEC (rua Professor Hugo Machado da Silveira, n° 520, bairro Distrito 

Industrial, município de Patrocínio-MG), uma vez que o credenciamento de uma instituição de educação superior, para a oferta de graduação na 

modalidade presencial, possibilita a sua atuação apenas nos limites da sua sede, conforme estabelecida no ato autorizativo respectivo.(NOTA TÉCNICA 

N° 386/2013/CGLNRS/DPR/SERES/MEC, republicada em-12/05W-04.5) 

17- por fim, que o MPF entende que estas práticas são completamente contrárias à Constituição Federal de 1988 e a Legislação 

Federal vigente, já que se encontra em desacordo com a disposição prevista nos arts. 36 e 37 da Lei nº 8078/1990, resolve 

RECOMENDAR 

ao INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PATROCÍNIO LTDA ME, na pessoa de seu Representante Legal; e 

à GLAUJEFF, na pessoa de sua Representante Legal, que: 

a) paralisem imediatamente a divulgação de todo e qualquer anúncio publicitário (fachada do imóvel, impresso, mídia eletrônica ou 

qualquer outra forma de comunicação) que ofereça, no Estado do Pará, cursos de graduação, bem como cursos de pós-graduação com base no contrato 

firmado em 08/01/2018, entre a GLAUJEFF e a FACULDADE DE PATROCÍNIO -FAP, até sua eventual regularização; 

b) paralisem imediatamente eventuais cursos de graduação e os cursos de pós-graduação ofertados com base no referido contrato, até 

sua eventual regularização; 

c) em contratos futuros, a parceria se limite à delegação de atividades de natureza operacional e logística, permanecendo as atividades 

de natureza acadêmica sob a responsabilidade direta e exclusiva da instituição credenciada pelo MEC; 

d) que os alunos da(s) turma(s) existente(s) com base no contrato firmado constante destes autos sejam cientificados acerca da 

irregularidade do contrato e da impossibilidade de emissão de certificados de pós-graduação, com a opção para esses alunos de rescindirem o contrato 

sem multa ou penalidade e devolução com juros e correção monetária dos valores já pagos; 

Adverte-se que o não cumprimento das providências acima recomendadas nos prazos estabelecidos, poderá ensejar a tomada das 

medidas cabíveis, com as sanções de praxe. 

Estabeleço o prazo de 20 (vinte dias) para que sobrevenha manifestação, de forma fundamentada, acerca do acatamento (parcial ou 

integral) ou não da presente Recomendação, o que poderá ser feito via protocolo do MPF. 

A omissão de resposta no prazo estabelecido será considerada como recusa ao cumprimento da recomendação e poderá ensejar a 

adoção de medidas judiciais cabíveis pelo Ministério Público Federal. 

 

UBIRATAN CAZETTA 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00051139-2018| 

PORTARIA Nº 63, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Eleitoral Auxiliar signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 

a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
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b) considerando o disposto no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, da Procuradoria-Geral da República; 

e) considerando os elementos constantes na presente Notícia de Fato; 

Converter a Notícia de Fato autuada sob o nº 1.24.000.001792/2018-80 em Procedimento Preparatório Eleitoral, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no parágrafo único, do art. 3º, da Portaria PGR nº 692/2016, a apuração das seguintes ocorrências relacionadas ao candidato 

a governador LUCÉLIO CARTAXO PIRES DE SÁ, constante dos Relatórios de Conhecimento nº 001132/2018 e nº 004243/2018, encaminhados pelo 

Sistema de Investigação de Contas Eleitorais (SISCONTA ELEITORAL 2018), módulo "conta suja": 

I - Tipologia nº 1 - Identificação de empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha com número reduzido de empregados, 

indicando indícios de falta de capacidade operacional: 

CPF/CNPJ: 07.961.343/0001-61 Nome: JOSÉ SALVINO GOMES NETO 

CPF/CNPJ: 21.778.142/0001-54 Nome: MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI 

II - Tipologia nº 5 - Identificação de doadores de campanha cuja renda formal conhecida seja incompatível com o valor doado: 

CPF/CNPJ: 094.995.804-25 Nome: MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE SA LIMA 

CPF/CNPJ: 296.544.754-72 Nome: CARLUCE DE SA CARVALHEIRA 

III - Tipologia nº 12 - Grande concentração de doadores no quadro de funcionários de uma mesma pessoa jurídica, revelando indício 

de doação indireta por meio de pessoa jurídica. 

Determina a publicação desta Portaria na imprensa oficial, nos termos do que prevê o inc. I, do §1º, do art. 5º da Portaria PGR nº 

692/2016. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à Procuradoria-Geral Eleitoral a respeito do presente ato, para conhecimento, nos termos dos art. 

4º, da Portaria PGR nº 692/2016. 

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

Cumpra-se a(s) diligência(s) determinada(s) no despacho retro. 

 

SERGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

Procurador Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00051138-2018| 

PORTARIA Nº 65, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, pelo Procurador Eleitoral Auxiliar signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República: 

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

b) considerando o disposto no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Portaria nº 692, de 19 de agosto de 2016, da Procuradoria-Geral da República; 

e) considerando os elementos constantes na presente Notícia de Fato; 

Converter a Notícia de Fato autuada sob o nº 1.24.000.001211/2018-18 em Procedimento Preparatório Eleitoral, tendo por objeto, 

em atendimento ao contido no parágrafo único, do art. 3º, da Portaria PGR nº 692/2016, a apuração de suposta propaganda antecipada vedada e outros 

ilícitos eleitorais” em benefício do pré-candidato a deputado federal Hilton Souto Maior Neto. 

Determina a publicação desta Portaria na imprensa oficial, nos termos do que prevê o inc. I, do §1º, do art. 5º da Portaria PGR nº 

692/2016. 

Ordena, ainda, que seja comunicada à Procuradoria-Geral Eleitoral a respeito do presente ato, para conhecimento, nos termos dos art. 

4º, da Portaria PGR nº 692/2016. 

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

Cumpra-se a(s) diligência(s) determinada(s) no despacho retro. 

 

SERGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 

Procurador Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00008335-2018| 

PORTARIA Nº 85, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 

 

PP 1.24.002.000306/2017-13 

 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, a Notícia 

de Fato em epígrafe em Inquérito Civil com o objetivo de “apurar possíveis irregularidades na aplicação de recursos repassados no âmbito do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE no Município de Igaracy-PB”. 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

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

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00008336-2018| 

PORTARIA Nº 88, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018 

 

PP nº 1.24.002.000412/2017-99 

 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

procedimento preparatório em epígrafe em Inquérito Civil com o objetivo de “apurar possíveis irregularidades praticadas no bojo do convênio registrado 

no SIAFI sob o nº 713158, celebrado pelo Município de Bom Sucesso e o Ministério do Esporte.” 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

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

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00008339-2018| 

PORTARIA Nº 92, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

PP 1.24.002.000025/2018-33 
 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, a Notícia 

de Fato em epígrafe em Inquérito Civil com o objetivo de “apurar supostas irregularidades na concessão de casas no Programa Minha Casa Minha Vida 

no município de Nazarezinho/PB”. 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

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

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00050912-2018| 

PORTARIA N° 352, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Ref. PP:1.24.000.000137/2017-23 
 

O Dr. VICTOR CARVALHO VEGGI, Procurador da República, lotado na PR/PB, no uso de suas atribuições legais, com fundamento 

na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do MPF, e na Resolução n.º 023, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

RESOLVE: 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição da República, e art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93, os autos em epígrafe 

no competente Inquérito Civil – IC, tendo por objeto apurar o suposto acúmulo irregular de cargos/empregos públicos pelos médicos DANIEL HIDELI 

SAKAMOTO e LUCIANA HOLMES SIMÕES, apontado no Relatório de Pesquisa n.º 2347/2016, da Assessoria de Pesquisa e Análise desta 

Procuradoria da República, com base em informações extraídas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

 I. Autue-se, conforme art. 4º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e art. 5º da  Resolução n.º 87/2006 do CSMPF; 

II. Proceda-se à comunicação imediata da instauração do presente IC à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal; 

 III. Obedeça-se, para a conclusão deste inquérito civil, o prazo de 01 (um)  ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 

23/2007 do CNMP e  art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF; 

 IV. Providencie-se a publicação da presente Portaria, nos termos do art. 4º da  Resolução n.º 23/2007 do CNMP; e 

 V. O cumprimento do disposto no Despacho que determinou a conversão do  presente feito. 
 

VICTOR CARVALHO VEGGI 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00093645-2018| 

PORTARIA Nº 886, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, bem como o contido na Portaria PRC/PR nº 668, de 19 de setembro de 2012, e 
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Considerando o voto de nº 5551/2018, do relator Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária 

nº 539 da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, e ainda 

Considerando o Ofício 507/2018-PRM-FB e o Ofício nº 930/2018 - 4ª CCR, resolve: 

Designar o Procurador da República HENRIQUE HAHN MARTINS DE MENEZES para, como órgão do Ministério Público Federal, 

dar continuidade ao feito nos autos nº 1.25.010.000080/2007-34, em trâmite na Procuradoria da República no Município de Francisco Beltrão. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00093593-2018| 

PORTARIA Nº 888, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

A PROCURADORA-CHEFE 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 

Alexandre Collares Barbosa Pato Branco 26/11/2018 a 30/11/2018 

 

Publique-se. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00006817-2018| 

PORTARIA Nº 52, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.27.002.000139/2018-71 em Inquérito 

Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República infra-assinada, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição Federal, 

assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF º 87/2010 e a Resolução CNMP n.º 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 

do inquérito civil; 

CONSIDERANDO procedimento extrajudicial instaurado a partir do encaminhamento, pelo Ministério Público do Estado do Piauí, 

da Notícia de Fato 02/2017 (PR-PI-00001343/2018), que apurara a utilização irregular de máquinas do PAC, bem como a distribuição de sementes pela 

Prefeitura apenas a correligionários políticos, em Porto Alegre do Piauí; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligência em relação às máquinas do PAC que potencialmente também 

culminarão em declínio de atribuição, razoável aguardar sua finalização para encaminhamento também em relação à distribuição de sementes; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo procedimental; 

RESOLVE: 

Converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

Jurídico tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

CECÍLIA VIEIRA DE MELO SÁ LEITÃO 

Procuradora da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00120240-2018| 

PORTARIA Nº 1.316, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Designa o Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAUJO para realizar 

audiência junto à 1ª Vara Federal Criminal no dia 30 de novembro de 2018. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que 

os dias não contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a 

necessidade de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine 

ao rodízio das audiências da 1ª Vara Federal Criminal, resolve: 



DMPF-e Nº 227/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 30 de novembro de 2018 Publicação: segunda-feira, 3 de dezembro 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. 

 

Art. 1º Designar o Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAUJO para realizar audiência junto à 1ª Vara Federal Criminal 

no dia 30 de novembro de 2018. 

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

designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

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

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00120566-2018| 

PORTARIA Nº 1.318, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Designa o Procurador da República Titular do 47º Ofício da PR-RJ, para atuar no 

Inquérito Policial nº JF-RJ- 5017085-12.2018.4.02.5101. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e 

artigo 62, IV da Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação do Dr. DANIEL DE ALCÂNTARA 

PRAZERES e a indicação, pela regra de distribuição da PR-RJ, ao Titular do 47º Ofício para atuar no Inquérito Policial nº JF-RJ -5017085-

12.2018.4.02.5101, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 47º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pelo Procurador da República JOSÉ 

MARIA DE CASTRO PANOEIRO, para atuar no Inquérito Policial nº JF-RJ -5017085-12.2018.4.02.5101, dando prosseguimento na apuração dos fatos, 

de acordo com a manifestação da egrégia 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplica-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 

dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578 de 20 de junho de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 115-Extrajudicial de 25/06/2017, página 84), e PR-RJ Nº 983 

de 26 de setembro de 2014 publicada no DMPF-e Nº 178-Administrativo de 29/06/2017, página 60). 

Art. 3º Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador DANIEL DE ALCÂNTARA PRAZERES 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-NTR-RJ-00008259-2018| 

PORTARIA Nº 37, DE 28 DE NOVEMBRO 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 75/93; 

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

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

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

Converte o procedimento administrativo autuado sob o nº 1.30.005.000395/2017-62 em Inquérito Civil Público tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º, da Resolução CNPM nº 23/2007, a apuração do fato abaixo especificado: 

EMENTA: Denúncia de obras. Reforma Exército Brasileiro e Universidade Federal Fluminense – UFF. Apurar possível 

superfaturamento e favorecimento da Empresa ZACT Manutenção. 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2, I e II , da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

 

WANDERLEY SANAN DANTAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-SPA-RJ-00009248-2018| 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 1, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Inquérito Civil 1.30.009.000352/2017-47. PESCA PREDATÓRIA E 

MORTANDADE DE TARTARUGAS. NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS 

BÚZIOS/RJ 

 

O Ministério Público Federal, representado pelos Procuradores da República Leandro Botelho Antunes e Leandro Mitidieri 

Figueiredo no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, no âmbito do Inquérito Civil nº 1.30.009.00352/2017-47. 

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

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

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88); 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal na defesa dos direitos difusos e coletivos, nos temos do art. 5º, III, 

alínea “e”, art. 6º, VII,“c”, XI da Lei Complementar nº 75/93 e dos arts. 129, V, e 109, XI, da CRFB/88; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº. 82, de 29 de fevereiro de 2012, alterada pela Resolução n°. 159, de 14 de fevereiro 

de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, a qual dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados; 
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RESOLVE convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA com o objetivo de promover o debate entre o Ministério Público Federal, autoridades 

públicas, os movimentos sociais e demais cidadãos sobre a pesca predatória e a mortandade de tartarugas no Município de Armação dos Búzios/RJ. 

A audiência pública terá a seguinte disciplina: 

I – A audiência pública será realizada no dia 17 de dezembro de 2018 (segunda-feira), das 9h às 12h, na Sede 61ª Subseção da Ordem 

dos Advogados do Brasil , localizada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, 2.900, loja 35 - Conjunto Comercial Porto da Barra - Manguinhos - Armação 

dos Búzios/RJ. 

II - A audiência será aberta às 9h00, horário local, pelos Procuradores da República Leandro Mitidieri Figueiredo e Leandro Botelho 

Antunes, os quais presidirão a mesa e coordenarão os trabalhos, seguirá a cronologia a seguir: 

a. 9h00 - Abertura dos trabalhos; 

b. Manifestação da mesa, a ser composta por representantes dos órgãos e Movimentos Sociais convidados; 

c. Manifestação do público; 

d.12h00 – Encerramento. 

III – O cronograma acima poderá ser adequado de acordo com a dinâmica dos debates desenvolvidos durante a audiência pública. 

IV – Será realizada apresentação oral de temas relacionados à educação da participação oral aos cidadãos presentes na audiência 

pública, garantida mediante inscrição no dia do evento, no credenciamento, informando-se, no ato de inscrição: nome completo, entidade ou órgão público 

eventualmente vinculados e que deseja manifestar-se oralmente nos debates. 

V – Excepcionalmente, poderá ser admitido o ingresso de participantes não inscritos, no momento da realização da audiência pública, 

caso haja vagas disponíveis, de acordo com a capacidade física do local designado. 

VI – Poderá ser concedido espaço para manifestação de participantes não inscritos previamente, de acordo com a disponibilidade de 

tempo dos trabalhos. 

VII – Providencie-se a comunicação à Secretaria de Meio Ambiente de Armação dos Búzios que expedirá ofícios e convites às 

representações locais, aos órgãos públicos, aos movimentos sociais, às entidades particulares e a todos os demais interessados, dando-se ampla divulgação. 

VIII – Publique-se o presente Edital no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Município de São Pedro da Aldeia, sem 

prejuízo de sua afixação na sede desta Unidade, com mesma antecedência, na forma do artigo 3º da Resolução nº. 82, de 29/02/2012, alterada pela 

Resolução nº. 159, de 14 de fevereiro de 2017. 

 

LEANDRO BOTELHO ANTUNES 

Procurador da República 

 

LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00049384-2018| 

PORTARIA N° 58, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Assunto: Instauração de inquérito civil a partir do procedimento preparatório n. 

1.28.000.001712/2017-66. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos artigos 129, 

III, da Constituição da República de 1988; 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar n. 75/1993; 17 da Lei n. 8.429/1992; na Súmula 329 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda, na Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n. 87/2006, 

na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (Constituição da República 

de 1988, artigo 129, II), bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os artigos 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei 

Complementar n. 75/1993, o artigo 17 da Lei n. 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelecem ser função institucional 

do Ministério Público a proteção do patrimônio público e social, conferindo-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade 

administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu 

artigo 2º, § 4º, última parte, bem como o artigo 2º, § 1º, o artigo 4º, § 1º e o artigo 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada 

pela Resolução n. 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à 

instauração de inquérito civil, sendo subsidiário e facultativo o uso do procedimento administrativo, o qual, se instaurado, deverá ser concluído no prazo 

de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.001712/2017-66, posteriormente 

convertida em procedimento preparatório destinado a apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa MHC Construção e Locação Ltda. EPP, 

vencedora da licitação n. 017/2016, a qual tinha por finalidades, dentre outras, “pinturas de faixas, aquisição e instalação de semáforos” (lote I) e a 

“padronização de calçadas” (lote II), com custeio de serviços realizado com recursos públicos federais oriundos do contrato de repasse n. 0346999-

85/2010) (SIAFI 753414), celebrado com o Ministério das Cidades, por intervenção da Caixa Econômica Federal; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias a consecução de outras diligências capazes de elucidar se houve alguma irregularidade 

ou ato de improbidade administrativa no fato acima mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos episódios 

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

República. 

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para ciência e publicação em diário oficial, certificando-se nos autos (artigo 4º, VI, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e artigo 5º, VI, da 

Resolução n. 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do CSMPF). 

Providencie-se, também, a publicação da presente portaria na página da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte 

na rede mundial de computadores (internet). 

Designo os servidores vinculados ao 8º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretários, a fim de auxiliar na 

instrução do feito, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle do prazo de um ano 

de tramitação do inquérito civil contado de hoje (artigo 9º, caput, da Resolução n. 23/2007 do CNMP, e artigo 15º, caput, da Resolução n. 87/2006, na 

redação que lhe foi dada pela Resolução n. 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência com expressa 

menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. 

 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-LAJ-RS-00002671-2018| 

PORTARIA Nº 6, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República 

no Município de Lajeado/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigo 129, caput, e incisos I e IX, da Constituição da República), legais (artigo 

6º, inciso V; artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993) e regulamentares (artigos 8º a 13 da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO que o Programa Mais Médicos (PMM) é parte do esforço do Governo Federal, com apoio de estados e municípios, 

para a melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS); 

CONSIDERANDO as ações de aperfeiçoamento com mais investimentos, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

em regiões prioritárias para o SUS, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, 

regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013; 

CONSIDERANDO a decisão do governo da República de Cuba de não continuar participando do Programa Mais Médicos em virtude 

de modificações na sua sistemática anunciadas pelo candidato eleito à Presidência da República Federativa do Brasil (notícia de conhecimento público, 

veiculada pela imprensa em âmbito nacional1); 

CONSIDERANDO a saída imediata dos médicos cubanos e a abertura de 8,5 mil vagas do Programa; 

CONSIDERANDO o Edital n. 18, de 19 de novembro de 2018, de Adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da 

Saúde – Projeto Mais Médicos para o Brasil; 

CONSIDERANDO que, conforme notícias veiculadas pelo Ministério da Saúde2, 8.278 (97,2%) das 8,5 mil vagas decorrentes da 

saída de Cuba do programa já foram preenchidas; 

CONSIDERANDO que somente cerca de 13% dos aprovados no novo edital do Programa Mais Médicos se apresentaram para 

trabalhar em seus respectivos postos de saúde, conforme dados do Ministério da Saúde, divulgados na imprensa, no dia 29/11/20183; 

CONSIDERANDO que a saída imediata dos profissionais cubanos e as vagas abertas (8,5 mil vagas) do Programa Mais Médicos 

provocou grande migração de profissionais que já atuavam em outros serviços do SUS e estão pedindo desligamento do cargo para ingressarem no Mais 

Médicos, o que pode acarretar prejuízos concretos e graves aos serviços públicos de saúde4; 

CONSIDERANDO que há Municípios da área de atribuição da PRM Lajeado5, nos quais há vagas a serem preenchidas pelo Programa 

Mais Médicos, conforme o Edital n. 18, de 19 de novembro de 2018; 

CONSIDERANDO que, conforme o cronograma publicado6, no dia 18 de dezembro de 2018 será feita a publicação dos médicos 

homologados e que iniciaram as atividades; 

RESOLVE, com fulcro no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado 

à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para “Acompanhar o preenchimento das vagas ofertadas aos municípios 

pertencentes à circunscrição da Procuradoria da República em Lajeado/RS, bem como a apresentação dos médicos ao trabalho e a permanência desses 

profissionais em suas atividades, em razão do Edital n. 18, de 19 de novembro de 2018, de Adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério 

da Saúde – Projeto mais médicos para o Brasil, bem como para identificar a ocorrência de migração de médicos de outros serviços do SUS para assumir 

a respectiva vaga no Programa Mais Médicos”. 

Solicite-se, por meio do Sistema Único, a publicação da presente portaria e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em 

Lajeado/RS, nos moldes do art. 9 da Resolução 174/2017/CNMP e dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 Por fim, considerando que o referido Edital do Programa Mais Médicos encontra-se aberto para as inscrições, bem como que no dia 

18 de dezembro de 2018 será feita a publicação dos médicos homologados e que iniciaram as atividades, tão logo autuado o presente Procedimento 

Administrativo, determino o seu sobrestamento em Secretaria pelo prazo de 35 (trinta e cinco) dias. Após, façam os autos conclusos a este Gabinete com 

o resultado de preenchimento ou não das vagas destinadas aos municípios pertencentes à circunscrição desta Procuradoria. 

 

FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-LAJ-RS-00002676-2018| 

PORTARIA Nº 7, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República 

no Município de Lajeado/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigo 129, caput, e incisos I e IX, da Constituição da República), legais (artigo 

6º, inciso V; artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993) e regulamentares (artigos 8º a 13 da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 
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CONSIDERANDO a tramitação, nesta Procuradoria da República, da Notícia de Fato nº 1.29.014.000101/2018-95, cujo objeto é 

“verificar questões referentes a Comunidade remanescente quilombola Unidos do Lajeado”; 

CONSIDERANDO o término do prazo previsto para tramitação da referida Notícia de Fato, consoante o disposto no art. 3º da 

Resolução nº 174/2017 do CNMP, e sendo o seu objeto fato próprio para atuação do MPF mediante Procedimento Administrativo; 

RESOLVE, com fulcro no art. 8º, IV, da Resolução CNMP nº 174/2017 do CNMP, instaurar PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, vinculado à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para “acompanhar a tramitação do processo de 

titulação do território reivindicado pela Comunidade Remanescente Quilombola Unidos do Lajeado de Lajeado/RS”. 

Solicite-se, por meio do Sistema Único, a publicação da presente portaria e afixe-se cópia no átrio desta Procuradoria da República, 

nos moldes do art. 9º da Resolução nº 174/2017 e dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/2007, ambos atos normativos do CNMP. 

Por fim, cumpra-se as diligências elencadas no Despacho nº 641/2018 (PRM-LAJ-RS-00002662/2018). 

 

FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO, 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00003762-2018| 

PORTARIA N° 35, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório 1.29.001.000046/2018-82. Objeto: Averiguar 

possíveis irregularidades referentes à regularização dos lotes nas propriedades 

localizadas no Assentamento Santo Antônio II, Conquista do Povo de Tupão, no 

município de Candiota/RS. Tema: 1ª CCR 

 

O Ministério Público Federal, por intermédio de sua Procuradora da República signatária, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, e, especialmente; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 

Complementar nº 75/93); 

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, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 

da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO a resposta do Incra (fls. 25/26), no qual informa que o Assentamento Santo AntônioII/Conquista do Povo de Tupã 
é um assentamento compartilhado entre o INCRA e o Governo do Estado; 

CONSIDERANDO que ainda não se conhece a posição do Estado do Rio Grande do Sul frente à titulação dos assentamentos; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências para apuração dos fatos supracitados, bem como a necessidade de 
georreferenciamento das áreas para efetuar o registro de certificação. 

Resolve INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à PFDC do MPF, de acordo com o objeto em epígrafe. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração à PFDC pelo Único; 
PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. 

Por fim, para fins de diligências, oficie-se o Departamento de Regularização Fundiária e Reassentamento do Estado do Rio Grande 

do Sul para que informe, no prazo de 15 dias, se existe algum processo em andamento para regulamentar as titulações do Assentamento Santo Antônio 

II/Conquista do Povo de Tupã em Candiota/RS, com a remessa do ofício do Incra de fls. 25/26 em anexo. 

 

AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-BAG-RS-00003761-2018| 

PORTARIA Nº 36, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

TUTELA COLETIVA Objeto: Apurar distorções na política de preços dos 

combustíveis e do gás de cozinha no Município de Bagé/RS e a possível prática 

de cartel por parte de revendedores e distribuidores. Tema: Consumidor e Ordem 

Econômica – 3.ª CCR 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CRFB/88; art. 1º da Lei 

Complementar nº 75/93); 

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, bem como promover 

o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incisos II e III, 

da CRFB/88; art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85 c/c art. 1º da Resolução n° 87/2006, do CSMPF); 

CONSIDERANDO que no âmbito do Procedimento Preparatório de n.1.29.001.000074/2018-08 foram constatadas distorções no 

mercado de combustíveis de Bagé/RS as quais apontam para a possível formação de cartel por parte de revendedores e/ou distribuidores, com a adoção 

de práticas anticoncorrênciais nocivas à ordem econômica e aos direitos dos consumidores locais; 

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências complementares para a obtenção dos elementos relativos à 

materialidade das condutas ilícitas e sua autoria; 
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Resolve INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 3ª CCR do MPF, de acordo com o objeto em epígrafe. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos pertinentes; COMUNIQUE-SE a instauração à 3ª CCR pelo Único; 

PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP. 

 

AMANDA GUALTIERI VARELA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00080606-2018| 

PORTARIA N° 47, DE 18 DE SETEMBRO DE 2018 
 

22° OFÍCIO DA PRRS 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, titular do 22° Ofício desta PR/RS, no exercício de 

suas atribuições institucionais previstas na Constituição Federal, na Lei Complementar n° 75/93 e; 

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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e art. 1° da Lei 

Complementar n° 75/93); 

considerando que é atribuição do Ministério Público Federal instaurar inquéritos civis públicos e procedimentos administrativos 

correlatos (art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93); 

considerando que o procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições (art. 8° da Resolução n° 174/2017 do CNMP); 

considerando os termos do Ofício n° 1164/201-4ª CCR, de 22/10/2013, por meio do qual a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF solicitou o acompanhamento das obras selecionadas para obtenção de recursos do PAC - Cidades Históricas; 

considerando que a ação inscrita no PAC Cidades Históricas sob o código 363 consiste na aquisição de equipamentos para 

implementação da Pinacoteca Rubem Berta, situada no município de Porto Alegre, RS; 

considerando que o Termo de Compromisso firmado entre IPHAN e o Município de Porto Alegre teria vigência até 17/08/2018, o 

que, de acordo com aquele Instituto, consistiria em tempo suficiente para a execução das demais aquisições; 

considerando os termos do Ofício n° 614/2018/IPHAN-RS-IPHAN, de 17/07/2018, por meio do qual o a Superintendência do IPHAN 

no RS informou aguardar o envio, pelo Município de Porto Alegre, de informações acerca da implementação de etapas do Termo de Compromisso 

pendentes de execução; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo com o seguinte objeto: "Acompanhar a execução, com recursos provenientes do PAC Cidades 

Históricas, da finalização da restauração do Casarão Pinacoteca Rubem Berta". 

DETERMINA: 

I) Autue-se o documento PR-RS-00053106/2018 como Procedimento Administrativo; 

II) Expeça-se ofício ao  IPHAN/RS solicitando, no prazo de 30 (trinta) dias, informações atualizadas sobre demanda; 

III) Com a resposta, ou após o decurso do prazo para tanto, voltem conclusos. 
 

JULIO CARLOS SCHWONKE DE CASTRO JUNIOR 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SMA-RS-00011468-2018| 

PORTARIA Nº 62, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da procuradora da República signatária, lotada e em exercício nesta 

Procuradoria da República no Município de Santa Maria/RS, nos termos do que dispõe a Resolução 87, de 06/04/2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO os elementos colhidos no Procedimento Preparatório nº 1.29.008.000223/2018-61, instaurado para averiguar a 

regularidade do cumprimento do Contrato nº 263/2013, celebrado entre a Universidade Federal de Santa Maria/RS - UFSM e a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares – EBSERH; 

CONSIDERANDO a existência de indícios de falhas na regularidade da fiscalização do referido contrato, notadamente quanto à 

ausência de avaliações formais por parte de comissão específica designada para o acompanhamento da implementação da administração da EBSERH 

junto ao Hospital Universitário de Santa Maria; 

CONSIDERANDO que a EBSERH, ao celebrar o Contrato nº 263/2013, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria/RS, 

assumiu, como gestora do Hospital Universitário de Santa Maria, o desenvolvimento de típica atividade de Estado, qual seja, a promoção do acesso à 

saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

CONSIDERANDO que as obrigações da EBSERH englobam a realização de metas de desempenho e a observância de indicadores e 

prazos de execução relacionados à infraestrutura hospitalar, à Atenção à Saúde e ao Ensino e Pesquisa desenvolvidos junto ao Hospital Universitário de 

Santa Maria; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público, por designação constitucional, proteger os interesses difusos e coletivos, zelando 

pelo efetivo respeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e adotando todas as medidas legais cabíveis para tanto, na forma dos artigos 127, 

caput e 129, inciso III, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 37 da Carta Magna, a execução dos serviços prestados pela administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deve obedecer aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

CONSIDERANDO que a atribuição para a averiguação dos fatos recai sobre o parquet federal, uma vez que se trata de temática 

relacionada à verificação do cumprimento de contrato firmado entre a Universidade Federal de Santa Maria (autarquia federal) e a Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares (empresa pública federal); 
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CONSIDERANDO a proximidade da data de expiração do prazo para tramitação do expediente em tela, na forma do art. 4º, § 4º, da 

Resolução do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/2010, e do art. 2º, § 7º, da Resolução do Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP nº 23/2007, e a existência de diligências pendentes de atendimento (ofício requisitório dirigido à Reitoria da Universidade Federal de 

Santa Maria); 

RESOLVE converter o presente em INQUÉRITO CIVIL com arrimo no art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2010 e no art. 2º, 

§ 7º, da Resolução CNMP nº 23/2007, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – 1ª CCR/MPF, Código 11856, 

tendo por objeto o seguinte: " Averiguar a regularidade do cumprimento do Contrato nº 263/2013, celebrado entre a Universidade Federal de Santa 

Maria/RS - UFSM e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH”. 

Para tanto, providencie-se: 

I. o registro e autuação da presente Portaria; 

II. a remessa da Portaria para publicação nos termos do art. 4º, inc. VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e o art. 16, § 1º, inc. I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

III. a publicação da Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul – PRRS, 

IV. a comunicação à 1ª CCR, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

V. aguarde-se o decurso de prazo da requisição contida no Ofício nº 1895/2018/PRM-SMA/GAB3, dirigido à Reitoria da UFSM, 

retornando o feito com a resposta ou na expiração do prazo assinalado para atendimento (10/01/2019). 
 

LARA MARINA ZANELLA MARTINEZ CARO 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00080374-2018| 

PORTARIA Nº 62, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

Instaura Procedimento Administrativo de Acompanhamento a fim de verificar o 

cumprimento, pelo CRF/RS e Estado do RS, dos termos do acordo firmado na 

Execução de Título Extrajudicial n.º 5061118-21.2016.4.04.7100, 

especificamente em relação a estabelecimento farmacêutico localizado no 

município de Tupandi/RS. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da 

Constituição da República de 1988, regulamentado pelos arts. 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, bem como pela Resolução CSMPF nº 87/06: 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas "a", "c" 

e "d", 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 

5º, inciso V, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 

instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, 

Resolução CNMP nº 174/2017); 

CONSIDERANDO o teor da documentação encaminhada pela Promotoria de Justiça de São Sebastião do Caí/RS, dando conta de 

suposto descumprimento dos termos do acordo firmado na Execução de Título Extrajudicial n.º 5061118-21.2016.4.04.7100 já que, embora comunicada 

a Vigilância Sanitária do Município de Tupandi que o estabelecimento farmacêutico Drogaria Tupandi Ltda vem operando de forma irregular, até a 

presente data não foram adotadas providências pelos órgãos competentes; 

CONSIDERANDO que o acordo firmado na citada Execução de TAC prevê que nos Municípios com menos de 20 mil habitantes o 

cumprimento da obrigação de assistência farmacêutica integral será exigido somente a partir de 31/03/2019; 

CONSIDERANDO que, conforme dados do IBGE, o Município de Tupandi conta com uma população estimada em 4.767 pessoas 

para o ano de 2018; 

CONSIDERANDO a necessidade de se verificar o efetivo cumprimento dos termos do TAC ministerial; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, determinando, para tanto: 

1. A autuação da presente Portaria; e 

2. O acautelamento do presente expediente por 150 dias. Transcorrido tal prazo, oficie-se ao CRF/RS, com cópia da presente Portaria 

e dos documentos originários, solicitando informações atualizadas acerca da regularidade do estabelecimento Drogaria Tupandi Ltda no que diz respeito 

à assistência farmacêutica integral. 
 

JORGE IRAJA LOURO SODRE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00011534-2018| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000388/2018-92 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir de representação de Volmir 

Enisio Demori (PRM-CAX-RS-00008577/2018), noticiando supostas irregularidades cometidas pelo INSS no que se refere à publicização do horário de 

atendimento da APS Caxias do Sul. 

  Em síntese, o representante relatou que compareceu na APS Caxias do Sul no dia 09/06/2018, às 13h20min, visando obter 

informações na Autarquia Previdenciária em relação ao seu pai, mas foi informado pelo atendente que não poderia ser atendido nessa data, uma vez que 
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o atendimento geral ao público externo nessa APS, sem horário previamente agendado, seria das 07h às 13h.  Alegou que, em pesquisa prévia realizada 

na internet, não havia identificado essa informação e sugeriu que o horário de atendimento ao público externo deveria ser equivalente ao horário comercial. 

Certificou-se que, no sítio eletrônico oficial do INSS, constava a informação de que o horário de atendimento da APS Caxias do Sul 

era das 07h às 17h. 

O INSS (PRM-CAX-RS-00010635/2018), instado a se manifestar, concordou que as informações disponibilizadas pela APS Caxias 

do Sul nos canais de comunicação oficiais da Autarquia Previdenciária não eram claras. Afirmou que o horário de atendimento ao público das 07h às 17h 

se referia apenas aos segurados com horários agendados, sendo que, no caso de atendimento "espontâneo" ao público externo, ou seja, sem horário 

agendado, o horário de atendimento daquela APS é, de fato, das 07h às 13h. Dessa forma, a Gerência Executiva do INSS adotou as providências 

necessárias para tornar essa informação mais clara nos meios de comunicação oficiais do INSS. Juntou documentos comprovando as medidas adotadas. 

Certificou-se (PRM-CAX-RS-00011385/2018) que as referidas alterações foram efetivadas no sítio eletrônico oficial do INSS. 

O objeto de apuração do presente PP era apurar inconformidades nas informações prestadas pelo INSS de Caxias do Sul ao público 

externo por meio de seus canais oficiais, especialmente no que se refere ao seu horário de atendimento e de funcionamento. 

Apurou-se que as informações que constavam nos canais oficiais de comunicação do INSS referentes ao horário de atendimento da 

APS Caxias do Sul como sendo das 07h às 17h não eram claras e poderiam potencialmente confundir os segurados, pois esse horário se referia apenas 

ao atendimento de segurados com horários agendados. O atendimento ao público em geral, sem hora marcada, é apenas das 07h às 13h. 

Entretanto, o INSS reconheceu o problema e efetuou as alterações necessárias, comprovando suas alegações com o encaminhamento 

do Memorando n° 047/Gab/GEXCAX, de 10 de outubro de 2018, o qual solicitou o ajusta da tabela TB0700 do INSS referente ao horário de atendimento 

das APS vinculadas à Gerência Executiva do INSS em Caxias do Sul, como sendo das 07h às 13h. 

As alterações foram ainda comprovadas por certidão (PRM-CAX-RS-00011385/2018). 

No caso, não há como se responsabilizar o INSS  por informações prestadas por meios não oficiais (como o serviço de busca google, 

citado na representação), sendo que já houve inclusive a adequação do horário. 

Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao representante, Volmir Enisio Demori,  a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, 

cientificando-o, inclusive, que até que esta seja homologada pelo 1ª CCR, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao 

autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do art. 

9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00006231-2018| 

PORTARIA N° 36, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

A Procuradora da República no Município de Ji-Paraná/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 

5º, I, III, “e”, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85 

CONSIDERANDO que 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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

e outros procedimentos administrativos correlatos para a proteção dos interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que dentre os direitos tutelados pelo Ministério Público Federal estão inseridos os interesses das comunidades de 

remanescentes de quilombos e populações indígenas, nos termos dos normativos constitucionais e da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017, que disciplina a instauração e tramitação das Notícias de Fato e dos Procedimentos 

Administrativos de Acompanhamento, definindo tal procedimento como instrumento adequado para "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 

políticas públicas ou instituições" (art. 8º,II); 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil n. 1.31.001.000284/2014-14, que conclui 

pela necessidade de "acompanhar  questões  relacionadas  à  saúde indígena  e  demais  direitos  sociais  das  etnias  localizadas  na  região  da  BR  429,  

entre  os municípios  de  São  Miguel  do  Guaporé  e  Costa  Marques"; 

RESOLVE 

Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, objetivando "acompanhar  questões  relacionadas  à  saúde indígena  e  

demais  direitos  sociais  das  etnias  localizadas  na  região  da  BR  429,  entre  os municípios  de  São  Miguel  do  Guaporé  e  Costa  Marques", no 

âmbito da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Como diligências preliminares DETERMINO: 

1. Nomear os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

2. Junte-se a presente Portaria aos autos; 

3. Cumpra-se o despacho anexo; e 

4. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional. 

DAR CIÊNCIA à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos da Resolução nº 87, de 

03/08/06 – CSMPF, em seu artigo 6º. 

Publique-se. 
 

THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO 

Procurador(A) da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00006230-2018| 

PORTARIA N° 37, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

A Procuradora da República no Município de Ji-Paraná/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 

5º, I, III, “e”, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8o, §1o, da Lei no 7.347/85 

CONSIDERANDO que 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, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

e outros procedimentos administrativos correlatos para a proteção dos interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que dentre os direitos tutelados pelo Ministério Público Federal estão inseridos os interesses das comunidades de 

remanescentes de quilombos e populações indígenas, nos termos dos normativos constitucionais e da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017, que disciplina a instauração e tramitação das Notícias de Fato e dos Procedimentos 

Administrativos de Acompanhamento, definindo tal procedimento como instrumento adequado para "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 

políticas públicas ou instituições" (art. 8º,II); 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil n. 1.31.001.000140/2014-50, que conclui 

pela necessidade de "acompanhar a destinação e manutenção da Casa do Estudante Indígena em Ji-Paraná"; 

RESOLVE 

Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, objetivando "acompanhar a destinação e manutenção da Casa do 

Estudante Indígena em Ji-Paraná", no âmbito da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Como diligências preliminares DETERMINO: 

1. Nomear os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

2. Junte-se a presente Portaria aos autos; 

3. Cumpra-se o despacho anexo; e 

4. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional. 

DAR CIÊNCIA à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se. 

 

THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO 

Procurador(A) da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00057681-2018| 

PORTARIA Nº 223, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

NOTÍCIA DE FATO Nº 1.17.000.001778/2018-11. CONVERSÃO EM 

INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da Constituição 

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

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

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

CSMPF); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao patrimônio público e social e à probidade administrativa, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização 

respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO a existência da Notícia de Fato nº 1.17.000.001778/2018-11 versando sobre suposta irregularidade no Processo 

Seletivo nº 097/2017 da Universidade Federal de Santa Catarina, no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção e Patrimônio Público da Procuradoria 

da República em Santa Catarina, determino a 

CONVERSÃO desta Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL 

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

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa:  1ª CCR. PPMA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

PROCESSO SELETIVO Nº 097/2017 DA UFSC - FAPEU. FALTA DE DIVULGAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 

PUBLICIDADE. ATIVIDADE POLÍTICA.; 

b) a comunicação, via Sistema Único, desta Portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando 

a devida publicação; 

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

 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00057619-2018| 

PORTARIA Nº 238, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

7º OFÍCIO – SAÚDE, PREVIDÊNCIA E CIDADANIA. 7º OFÍCIO. SAÚDE. 

NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL III (CAPS III) NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. 

 

O Ministério Público Federal, por seu Procurador signatário, no uso de suas atribuições na Subseção Judiciária Federal de 

Florianópolis/SC; 

Considerando as funções institucionais do Ministério Público Federal, previstas no artigo 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, c/c 

artigo 129, III e IX, da Constituição da República; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos 

(arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição da República; arts. 81/82 e 91/92 da Lei 8.078/90 e art. 21 da Lei n.º 7.347/85); 

Considerando que  as informações inicialmente coletadas junto ao Inquérito Civil nº 1.33.000.001515/2010-19; 

RESOLVE: 

Com fundamento nos dispositivos legais referidos, converter a presente Notícia de Fato em INQUÉRITO CIVIL, a fim de apurar, em 

caráter coletivo, a necessidade de instalação de Centro de Atenção Psicossocial III no Município de Florianópolis. 

Desde logo determina-se o que segue: 

a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles nos sistemas informatizados desta Órgão; 

b) comunique-se a instauração do Presente à r. 1ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

c) após, cumpram-se as demais determinações. 

 

ANDRE TAVARES COUTINHO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00057567-2018| 

PORTARIA Nº 756, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do art. 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993/Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução nº 001/2017/PGJ/PRE, de 06 de 

novembro de 2017, e com as indicações constantes na Portaria PGJ 4891/2018, RESOLVE DESIGNAR os membros do Ministério Público abaixo 

indicados para atuarem, durante o mês de dezembro de 2018, perante as Zonas Eleitorais a seguir discriminadas: 

 

ZONA 

ELEIT 
COMARCA NOME 

DATA 

INÍCIO 

DATA 

FINAL 
 

1ª Araranguá Gabriel Ricardo Zanon Meyer 14/05/18 03/05/20 Titular 

2ª Biguaçu João Carlos Linhares Silveira 01/01/17 31/10/18 Titular 

João Carlos Linhares Silveira 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

3ª Blumenau Leonardo Todeschini 01/01/17 07/11/18 Titular 

Leonardo Todeschini 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

4ª Bom Retiro Francisco Ribeiro Soares 31/08/18 16/07/20 Titular 

5ª Brusque Murilo Adaghinari 28/09/17 06/06/19 Titular 

6ª Caçador Ana Elisa Goulart Lorenzetti 28/04/17 14/04/19 Titular 

Luciana Leal Musa 01/12/18 05/12/18 Respondendo 

Roberta Ceolla Gaudêncio de Moraes 06/12/18 07/12/18 Respondendo 

Luciana Leal Musa 08/12/18 10/12/18 Respondendo 

7ª Campos Novos Fernando Wiggers 01/01/17 17/11/18 Titular 

Fernando Wiggers 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

8ª Canoinhas Ana Paula Destri Pavan 05/03/18 28/10/19 Titular 

Luis Otávio Tonial 04/12/18 04/12/18 Respondendo 

9ª Concórdia Felipe Nery Alberti de Almeida 03/02/17 11/01/19 Titular 

Mariana Mocelin 03/12/18 03/12/18 Respondendo 
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10ª Criciúma Luiz Augusto Farias Nagel 08/12/17 01/08/19 Titular 

Diógenes Viana Alves 03/12/18 03/12/18 Respondendo 

11ª Curitibanos Daniele Garcia Moritz 23/11/17 16/11/19 Titular 

12ª Florianópolis Fernando Linhares da Silva Júnior 18/08/17 18/10/18 Titular 

Fernando Linhares da Silva Júnior 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

13ª Florianópolis Darci Blatt 07/04/17 03/11/18 Titular 

Darci Blatt 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

14ª Ibirama Guilherme Brodbeck 01/11/18 02/08/20 Titular 

15ª Indaial Rodrigo Andrade Viviani 25/08/17 25/05/19 Titular 

16ª Itajaí  Margaret Gayer Gubert Rotta 05/10/17 06/09/19 Titular 

17ª Jaraguá do Sul Marcio André Zattar Cota 09/04/17 07/12/18 Titular 

Marcio André Zattar Cota 08/12/18 31/12/18 Respondendo 

18ª Joaçaba Jorge Eduardo Hoffmann 22/03/18 05/01/20 Titular 

19ª Joinville Cesar Augusto Engel 30/08/17 11/06/19 Titular 

20ª Laguna Luciana Cardoso Pilati Polli 09/03/18 29/02/20 Titular 

21ª Lages Luciana Uller Marin 15/02/18 10/10/19 Titular 

22ª Mafra Rodrigo Cesar Barbosa 28/03/17 30/10/18 Titular 

Rodrigo Cesar Barbosa 01/12/18 02/12/18 Respondendo 

Alicio Henrique Hirt 03/12/18 04/12/18 Respondendo 

Rodrigo Cesar Barbosa 05/12/18 31/12/18 Respondendo 

23ª Orleans Larissa Zomer Loli 18/05/18 23/04/20 Titular 

24ª Palhoça Aurélio Giacomelli da Silva 17/10/17 30/07/19 Titular 

25ª Porto União Tiago Davi Schmitt 07/11/17 26/09/19 Titular 

26ª Rio do Sul Fabrício Franke da Silva 24/11/17 08/06/19 Titular 

Caroline Sartori Velloso Martinelli 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

27ª São Francisco do Sul Leandro Garcia Machado 18/06/18 14/06/20 Titular 

28ª São Joaquim Gilberto Assink de Souza 10/08/18 17/07/20 Titular 

29ª São José Alexandre Wiethorn Lemos 16/02/18 04/12/19 Titular 

30ª São Bento do Sul Glauco José Riffel 04/04/17 30/03/19 Titular 

31ª Tijucas Fred Anderson Vicente 05/05/17 25/03/19 Titular 

32ª Timbó Alexandre Daura Serratine 9/11/18 07/09/20 Titular 

33ª Tubarão Rodrigo Silveira de Souza 19/06/18 19/04/20 Titular 

34ª Urussanga Diana da Costa Chierighini  24/04/18 22/04/20 Titular 

35ª Chapecó Rafael Alberto da Silva Moser 27/09/17 19/06/19 Titular 

36ª Videira Joaquim Torquato Luiz 01/04/18 30/03/20 Titular 

37ª Capinzal Elias Albino de Medeiros Sobrinho 01/09/18 23/04/20 Titular 

38ª Itaiópolis Pedro Roberto Decomain 28/09/17 27/09/19 Titular 

39ª Ituporanga Rafaela Denise da Silveira 09/02/18 18/10/19 Titular 

41ª Palmitos Rene José Anderle 28/05/18 26/05/20 Titular 

42ª Turvo Cleber Lodetti de Oliveira 21/06/18 27/04/20 Titular 

43ª Xanxerê Marcionei Mendes 30/01/18 29/01/20 Titular 

44ª Braço do Norte Carlos Alberto da Silva Galdino 17/11/17 16/11/19 Titular 

45ª São Miguel do Oeste Maycon Robert Hammes 13/01/18 06/08/19 Titular 
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46ª Taió Raísa Carvalho Simões Rollin 03/04/18 29/10/19 Titular 

47ª Tangará Alexandre Penzo Betti Neto 21/05/18 17/09/19 Titular 

48ª  Xaxim Diego Roberto Barbiero 01/05/17 19/03/19 Titular 

49ª São Lourenço 

do Oeste 

André Barbuto Vitorino 09/02/18 17/10/19 Titular 

Marcos Schlickmann Alberton 05/12/18 11/12/18 Respondendo 

50ª Dionísio Cerqueira Luan de Moraes Melo 10/08/18 08/08/20 Titular 

51ª Santa Cecília Aline Boschi Moreira 06/08/18 04/08/20 Titular 

Bruno Bolognini Tridapalli 06/12/18 07/12/18 Respondendo 

52ª Anita Garibaldi Leonardo Fagotti Mori 23/11/18 29/09/20 Titular 

53ª São João Batista Nilton Exterkoetter 05/11/17 14/08/19 Titular 

54ª Sombrio Camila Vanzin Pavani 26/09/17 23/09/19 Titular 

55ª Pomerode José Renato Côrte 08/03/17 04/01/19 Titular 

56ª Balneário Camboriú José de Jesus Wagner 01/01/17 31/12/18 Titular 

57ª Trombudo Central Rachel Urquiza Rodrigues de Medeiros 03/04/18 31/03/20 Titular 

58ª Maravilha Cristiane Weimer 29/07/17 28/07/19 Titular 

Edisson de Melo Menezes 01/12/18 08/12/18 Respondendo 

60ª Guaramirim Graziele dos Prazeres Cunha 09/11/16 08/11/18 Titular 

Graziele dos Prazeres Cunha 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

61ª Seara Naiana Benetti 14/02/18 13/02/20 Titular 

62ª Imaruí Symone Leite 24/05/18 22/05/20 Titular 
 

Mirela Dutra Alberton 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

63ª Ponte Serrada Roberta Seitenfuss 08/09/17 15/01/19 Titular 

64ª Gaspar Andreza Borinelli 04/05/18 20/09/19 Titular 

65ª Itapiranga Ana Carolina Ceriotti 13/07/18 07/07/20 Titular 

66ª Pinhalzinho Douglas Dellazari 03/08/18 03/07/20 Titular 

Edisson de Melo Menezes 06/12/18 07/12/18 Respondendo 

67ª Santo Amaro da Imperatriz Lara Peplau 01/01/17 17/10/18 Titular 

Lara Peplau 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

68ª Balneário Piçarras Tehane Tavares Fenner 02/05/18 14/04/19 Titular 

Andréia Soares Pinto Favero 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

69ª Campo Erê Daianny Cristine Silva Azevedo Pereira 05/11/18 02/11/20 Titular 

Marcio Vieira 01/12/18 19/12/18 Respondendo 

70ª São Carlos Silvana do Prado Brouwers 28/05/18 26/05/20 Titular 

71ª Abelardo Luz Lia Nara Dalmutt 06/11/17 29/10/19 Titular 

73ª Imbituba Mirela Dutra Alberton 21/08/17 05/06/19 Titular 

74ª Rio Negrinho Diogo Luiz Deschamps 06/07/18 16/06/20 Titular 

Roberta Trentini Machado Gonçalves 05/12/18 19/12/18 Respondendo 

76ª Joinville Assis Marciel Kretzer 03/04/18 20/01/20 Titular 
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77ª  Fraiburgo Felipe Schmidt 03/02/17 24/11/18 Titular 

Felipe Schmidt 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

78ª Quilombo Rodrigo Dezengrini 11/12/17 09/12/18 Titular 

Rodrigo Dezengrini 10/12/18 08/12/20 Titular 

79ª Içara Marcus Vinicius de Faria Ribeiro 01/11/17 02/05/19 Titular 

81ª Papanduva Bianca Andrighetti Coelho 17/06/18 15/06/20 Titular 

82ª São Miguel do Oeste Alexandre Volpatto 10/11/18 22/09/20 Titular 

Saulo Henrique Aléssio Cesa 03/12/18 07/12/18 Respondendo 

Saulo Henrique Aléssio Cesa 10/12/18 19/12/18 Respondendo 

83ª Modelo Edisson de Melo Menezes 10/08/18 30/07/20 Titular 

84ª São José Jonnathan Augustus Kuhnen 03/09/17 22/07/19 Titular 

85ª Joaçaba Protásio Campos Neto 07/04/17 18/03/19 Titular 

86ª Brusque Fernanda Crevanzi Vailati 01/01/17 04/12/18 Titular 

Fernanda Crevanzi Vailati 05/12/18 18/12/18 Respondendo 

Rodrigo Cunha Amorim 19/12/18 19/12/18 Respondendo 

Fernanda Crevanzi Vailati 20/12/18 31/12/18 Respondendo 

87ª Jaraguá do Sul Alexandre Schmitt dos Santos 07/10/17 30/06/19 Titular 

88ª Blumenau Carlos Eduardo Cunha 22/02/18 28/10/19 Titular 

90ª Concórdia 

 
Francieli Fiorin 14/02/18 22/07/19 Titular 

91ª Itapema Carla Mara Pinheiro 13/11/17 28/10/19 Titular 

92ª Criciúma 

 
Gustavo Wiggers 13/03/17 12/03/19 Titular 

93ª Lages Jean Pierre Campos 02/06/17 28/04/19 Titular 

94ª Chapecó Julio André Locatelli 18/11/17 11/10/19 Titular 

95ª Joinville André Braga de Araújo 30/05/17 24/02/19 Titular 

96ª Joinville Nazareno Bez Batti 06/03/18 17/12/19 Titular 

97ª Itajaí Maury Roberto Viviani 06/05/18 19/04/20 Titular 

98ª Criciúma Luiz Fernando Góes Ulysséa 15/07/17 06/05/19 Titular 

99ª Tubarão Sandro de Araujo 27/01/18 13/09/19 Titular 

100ª Florianópolis César Augusto Grubba 24/05/18 22/05/20 Titular 

102ª Rio do Sul Eduardo Chinato Ribeiro 27/03/18 03/10/19 Titular 

103ª Balneário Camboriú Andrea Gevaerd 27/02/18 03/02/20 Titular 

104ª Lages Donaldo Reiner 21/08/18 03/10/19 Titular 

105ª Joinville Guilherme Luis Lutz Morelli 01/01/17 24/11/18 Titular 

Guilherme Luis Lutz Morelli 01/12/18 31/12/18 Respondendo 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 



DMPF-e Nº 227/2018- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 30 de novembro de 2018 Publicação: segunda-feira, 3 de dezembro de 2018 42 

 

 

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. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00057486-2018| 

DESPACHO DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Procedimento Extrajudicial nº 1.33.000.001158/2017-57 

 

1) considerando o decurso do prazo e a imprescindibilidade da realização de outras diligências, a fim de alcançar o objeto do presente 

feito, em especial obter informações a respeito da noticiada suspensão do atendimento na emergência pediátrica do Hospital Universitário da UFSC, 

prorrogo o seu prazo por 01 (um) ano, nos termos do art. 9º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

– CNMP; 

2) à Secretaria de Gabinete para solicitação da publicação do ato, bem ainda para registro da presente prorrogação no sistema Único. 

 

ANDRÉ TAVARES COUTINHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00012075-2018| 

PORTARIA Nº 22, DE 16 DE MAIO DE 2018 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO os arts. 4º, caput , II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 1º e 2º da 

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

CONSIDERANDO o teor do procedimento preparatório nº 1.34.010.000726/2017-46 (originado do inquérito civil nº 

1.34.010.000529/2015-65, o qual por sua vez foi instaurado por provocação de Marcos Valério Sérgio), no qual se afirma que o Aeroporto Leite Lopes, 

em Ribeirão Preto/SP, não atenderia a determinadas normas de segurança; 

CONSIDERANDO que, foram apontadas duas questões: (i) insuficiência de áreas livres no entorno da pista de pouso e decolagem e 

(ii) qualidade do isolamento do terreno; 

CONSIDERANDO as informações prestadas no presente procedimento pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); 

CONSIDERANDO não ser o caso, por ora, de ação judicial, de compromisso de ajustamento de conduta, de recomendação, de 

arquivamento ou de declínio de atribuição, RESOLVE instaurar inquérito civil com o fim de apurar as possíveis irregularidades apontadas pelo 

representante. 

Mantida a autuação e a numeração originais, assim como a distribuição a este 2º ofício extrajudicial, ADOTEM-SE as seguintes 

diligências iniciais: 

(1) por via digital, remeta-se esta portaria à publicação; 

(2) afixe-se cópia desta portaria no átrio desta procuradoria. 

 

ANDRÉ MENEZES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00012077-2018| 

PORTARIA Nº 28, DE 12 DE JULHO DE 2018 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO os arts. 4º, caput, II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 1º e 2º da 

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

CONSIDERANDO o teor do procedimento preparatório nº 1.34.010.000661/2017-39, no qual se afirma possível irregularidade no 

repasse de verbas do Ministério da Saúde ao município de Santo Antônio da Alegria, no que se refere à contratação de agentes comunitários de saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuação das investigações diante das informações até o momento prestadas pelo Fundo 

Nacional de Saúde e pela Secretaria de Atenção à Saúde; 

CONSIDERANDO não ser o caso, por ora, de ação judicial, de compromisso de ajustamento de conduta, de recomendação, de 

arquivamento ou de declínio de atribuição; 

RESOLVE instaurar inquérito civil com o fim de apurar as possíveis irregularidades apontadas pelo representante. 

Mantida a autuação e a numeração originais, assim como a distribuição a este 2º ofício extrajudicial, ADOTEM-SE as seguintes 

diligências iniciais: 

(1) por via digital, remeta-se esta portaria à publicação; 

(2) afixe-se cópia desta portaria no átrio desta procuradoria. 

 

ANDRÉ MENEZES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SSP-SP-00008505-2018| 

PORTARIA Nº 34, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Autos nº 1.34.015.000174/2018-15 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final identificado, no exercício das atribuições conferidas 

pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição Federal estabelece ser função institucional do Ministério Público 

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

coletivos”; 
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CONSIDERANDO que o art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 estabelece competir ao Ministério Público da União 

“promover o inquérito civil e a ação civil pública, para proteção: i) dos direitos constitucionais; ii) do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; iii) dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às 

comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor; e iv) outros interesses individuais 

indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos”; 

CONSIDERANDO que o art. 2º, §6º, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

e o art. 4º, §§1º e 2º da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal estabelecem o prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias para tramitação do procedimento preparatório, prevendo o §7º da Resolução nº 23/07 e o §4º da Resolução nº 87/10, já 

mencionadas, a possibilidade de conversão em inquérito civil, caso não seja proposta ação civil pública ou promovido o seu arquivamento; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.34.015.000174/2018-15 foi instaurado para apurar possível improbidade 

administrativa por parte do então prefeito de Altair/SP, bem como fraude licitatória. 

CONSIDERANDO que no presente caso, tendo decorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, sem que ainda tenha sido 

concluída a petição inicial para propositura da ação de improbidade administrativa. 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93, e  diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 5º e 19, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, INSTAURAR, por meio da presente PORTARIA, INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto apurar possível improbidade 

administrativa por parte do então prefeito de Altair/SP, bem como fraude licitatória. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único, feitas as anotações necessárias quanto aos 

autos registrado sob o nº 1.34.015.000174/2018-15, cujos atos ficam ratificados e incorporados; 

b) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 

1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/2010, acerca da presente instauração de Inquérito Civil; e 

c) a designação da servidora Ana Flavia Richard Pontes, Analista Processual para fins de auxiliar na instrução do presente IC. 

Publique-se, também, na forma do que preceitua o artigo 4º, inciso VI, e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23, de 17 

setembro de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 

 

ELEOVAN CESAR LIMA MASCARENHAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-AQA-SP-00003270-2018| 

PORTARIA Nº 35, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Notícia de Fato nº 1.34.017.000119/2018-05. Assunto: Instauração de IC 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Araraquara, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

nº 23/2017: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento à apuração dos fatos narrados na representação inicial, consistentes em 

supostas irregularidades havidas na concessão e manutenção de bolsas de pesquisas financiadas pela CAPES/CNPq, no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais (PPGCS) da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho - UNESP; 

CONSIDERANDO, por outro lado, a impossibilidade de manter esses autos como Notícia de Fato, por conta do exaurimento do 

respectivo prazo; 

RESOLVE, 

INSTAURAR inquérito civil, com o fim de apurar supostas irregularidades havidas no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (PPGCS) da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, da Universidade Estadual paulista Júlio Mesquita Filho - UNESP, consistentes na 

inobservância dos critérios legais para concessão e manutenção de bolsas de pesquisas financiadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES, e Conselho Nacional Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, determinando as seguintes providências: 

1. Registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com a Notícia de Fato nº 1.34.017.000119/2018-05; 

2. Comunique-se a egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração deste IC, nos termos do 

art. 6º, da Resolução 87/2010, do CSMPF; 

3. Após, conclusos para análise da documentação juntada ao feito a partir do Despacho nº 637/2018 GABPRM1-RCS (PRM-AQA-

SP-00002369/2018). 

 

RUDSON COUTINHO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-AQA-SP-00003269-2018| 

PORTARIA Nº 36, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Notícia de Fato nº 1.34.017.000109/2018-61. Assunto: Instauração de IC 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Araraquara, com apoio nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

nº 23/2017: 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
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CONSIDERANDO a necessidade de dar prosseguimento à apuração dos fatos narrados no Ofício 3ª P.J. nº 231/2018, oriundo da 

Promotoria de Justiça de Taquaritinga, SP, versando sobre eventual irregularidade na execução do programa do governo federal Melhor em Casa, no 

Município de Taquaritinga, SP. 

CONSIDERANDO, por outro lado, a impossibilidade de manter esses autos como Notícia de Fato, por conta do exaurimento do 

respectivo prazo; 

RESOLVE, 

INSTAURAR inquérito civil, com o fim de apurar supostas irregularidades havidas na composição do Serviço de Atenção Domiciliar 

- SAD, vinculado ao programa federal Melhor em Casa, bem como da aplicação da verba destinada à manutenção do referido programa, no Município 

de Taquaritinga, SP, determinando as seguintes providências: 

1. Registre-se e autue-se a presente portaria, juntamente com a Notícia de Fato nº 1.34.017.000109/2018-61; 

2. Comunique-se a egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a instauração deste IC, nos termos do 

art. 6º, da Resolução 87/2010, do CSMPF; 

3. Reitere-se o ofício de fl. 70, encaminhado ao Município de Taquaritinga, SP, agora requisitando as informações pertinentes ao 

feito, com a ressalva de que o retardamento indevido ao cumprimento das requisições do Ministério Público Federal implicarão em responsabilidade de 

quem lhe der causa, art. 8º, § 3º, da lei Complementar nº 75/93. 

4. Após, conclusos. 
 

RUDSON COUTINHO DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00012906-2018| 

PORTARIA Nº 36, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Instauração de Inquérito Civil. Autos nº 1.34.024.000017/2018-92 
 

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

legais; 

Considerando que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são objetivos 

institucionais do Ministério Público (artigo 127, caput, da Constituição Federal); 

Considerando que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal); 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 

Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, 

da Constituição da República); 

Considerando que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 

a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (art. 225, § 3º, da Constituição da República); 

Considerando a notícia de risco de rompimento/colapso da Barragem do Ribeirão Capão Rico, no Município de Iaras/SP; 

Considerando a necessidade de se acompanhar a adoção de medidas de contenção e recuperação da barragem pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária, órgão responsável pela área, bem como apurar as eventuais omissões praticadas por agentes públicos e que levaram 

à respectiva deterioração; 

R e s o l v e, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “d”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, o qual terá por objetivo acompanhar a adoção de medidas de contenção e recuperação da barragem 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, órgão responsável pela área, bem como apurar as eventuais omissões praticadas por agentes 

públicos e que levaram à respectiva deterioração, inclusive adotando as medidas eventualmente cabíveis no âmbito da improbidade administrativa em 

relação ao valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) apontado pelo DAEE como estimativa de custo para a recuperação a curto prazo, 

instaurando-se novo procedimento vinculado à E. 5ª CCR, caso necessário. 

Fica determinado ainda: 

a) que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no sistema ÚNICO, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria; 

b) que seja comunicada à E. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins dos artigos 6º e 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 

87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil; 

c) que seja designado o servidor Murilo Pereto como secretário, para fins de auxiliar na instrução do presente Inquérito; 

d) que a assessoria acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

e)  que seja certificado o cumprimento das diligências aqui determinadas. 

Publique-se na forma disposta no artigo 4º, VI, e artigo 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público. 

Registre-se. 
 

FABRÍCIO CARRER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00012073-2018| 

PORTARIA Nº 37, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 
 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
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CONSIDERANDO os arts. 4º, caput, II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 1º e 2º da 

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

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato nº 1.34.010.000731/2017-59, instaurada diante de informação sobre possível desvio de 

verbas públicas federais por funcionários da prefeitura de Ribeirão Preto; 

CONSIDERANDO que, segundo informação constante de referida notícia, o município teria recebido incentivos financeiros 

instituídos pela Portaria nº 132/2012 do Ministério da Saúde para o custeio de projetos de inclusão social pelo trabalho e pela cultura, voltados às pessoas 

portadoras de transtornos mentais e/ou que apresentam problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas; 

CONSIDERANDO que referida verba verba não teria sido aplicada nos projetos pertinentes; 

CONSIDERANDO não ser o caso, por ora, de ação judicial, de compromisso de ajustamento de conduta, de recomendação, de 

arquivamento ou de declínio de atribuição, 

RESOLVE instaurar inquérito civil com o fim de apurar a extensão e a profundidade da postura ilegal acima reportada, com vistas a 

preservar o interesse coletivo na eficaz e eficiente apuração de infrações penais. 

Mantida a autuação e a numeração originais, assim como a distribuição a este 2º ofício extrajudicial, ADOTEM-SE as seguintes 

diligências iniciais: 

(1) comunique-se a instauração à 5ª CCR, por via digital, inclusive para fins de publicação desta portaria; 

(2) afixe-se cópia desta portaria no átrio desta procuradoria. 

 

ANDRÉ MENEZES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-RAO-SP-00012079-2018| 

PORTARIA Nº 38, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO os arts. 4º, caput, II, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e 1º e 2º da 

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

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato nº 1.34.010.000035/2018-23, instaurada por provocação de Roseli Prediz de Jesus, na 

qual se afirma que a Anvisa estaria descumprindo a Lei nº 13.454/2017, que trata sobre medicamentos para obesidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar andamento ao feito para continuidade das apurações e tomada das medidas cabíveis; 

CONSIDERANDO não ser o caso, por ora, de ação judicial, de compromisso de ajustamento de conduta, de recomendação, de 

arquivamento ou de declínio de atribuição; 

RESOLVE instaurar inquérito civil com o fim de apurar a ocorrência de possível descumprimento da Lei nº 13.454/2017 pela Anvisa. 

Mantida a autuação e a numeração originais, assim como a distribuição a este 2º ofício extrajudicial, ADOTEM-SE as seguintes 

diligências iniciais: 

(1) por via digital, remeta-se esta portaria à publicação; 

(2) afixe-se cópia desta portaria no átrio desta procuradoria. 

 

ANDRÉ MENEZES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00134364-2018| 

PORTARIA Nº 363, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

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

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

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso III, 

da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 

sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, 

a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a 

defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas; 

CONSIDERANDO os elementos constantes do procedimento preparatório nº 1.34.001.001775/2018-96, instaurado a partir de notícia 

encaminhada pelo Instituto Brasileiro de Defesa de Competitividade – Instituto Brasil Legal, dando conta da omissão do INMETRO em relação às 

denúncias formuladas perante aquela Autarquia de irregularidades relativas às lâmpadas LED, bem como de ausência de fiscalização. 

CONSIDERANDO que a análise do feito não está concluída, tendo em vista a necessidade de expedição de novo ofício ao INMETRO; 

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

da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de verificar a atuação do INMETRO no tocante a notícia 

formulada pelo Instituto Brasileiro de Defesa de Competitividade – Instituto Brasil Legal, dando conta de que as empresas Alliance Comércio Importação 

e Exportação, Anhui Shilin Lighting Co., Ltd., Galaxy Participações, Importação e Exportação Ltda. e; Swell Importação e Comércio de Produtos de 

Iluminação S.A. estariam burlando o processo de certificação do INMETRO relativo às lâmpadas LED e não estariam atendendo aos requisitos da Portaria 

nº 144, de 13 de março de 2015, bem como a omissão da Autarquia no processo de fiscalização. Altere-se a capa dos autos nos seguintes termos: 

“EMENTA: CONSUMIDOR. INMETRO. INSTITUTO BRASIL LEGAL. ALLIANCE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO. ANHUI SHILIN LIGHTING CO., LTD. GALAXY PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. SWELL 
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IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO S.A. Omissão do INMETRO. Fraude no processo de certificação. Não 

cumprimento da Portaria 144/2015. Ausência de fiscalização referentes às lâmpadas LED. 

Determino: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se às anotações no Sistema Único, inclusive para fins de publicação e 

alteração da ementa; 

b) Registre-se a designação do Assessor lotado neste Gabinete da Procuradoria da República em São Paulo para secretariar este 

inquérito civil; 

c) Expeça-se novo Ofício ao INMETRO, conforme Despacho nº 38923/2018. 

d) Controle-se o prazo do presente inquérito civil público (art. 9º da resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 

ADRIANA DA SILVA FERNANDES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00049868-2018| 

PORTARIA Nº 18, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.35.000.000502/2018-05. Assunto: Apuração 

de suposto desaparecimento de recursos relacionados ao contrato nº 00395085-0, 

firmado entre o Estado de Sergipe e a Caixa Econômica Federal, oriundos do 

empréstimo PROINVEST/FINISA no ano de 2014, bem como suposto uso de tais 

recursos para pagamento de salário em flagrante desvio de finalidade. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 3º Ofício de 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, III “b”, 

da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 

dezembro de 2007: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição 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, caput, da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, “b”, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do patrimônio público e social, 

conforme disposições do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e do art. 5º, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO as informações contidas no Procedimento Preparatório nº 1.35.000.000502/2018-05, instaurado com vistas a 

apurar suposto desaparecimento de recursos relacionados ao contrato nº 00395085-0, firmado entre o Estado de Sergipe e a Caixa Econômica Federal, 

oriundos do empréstimo PROINVEST/FINISA no ano de 2014, bem como suposto uso de tais recursos para pagamento de salário em flagrante desvio 

de finalidade, 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP e do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2006 do 

CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, 

determinando-se: 

1. Registro e autuação da presente Portaria acompanhada do Procedimento Preparatório nº 1.35.000.000502/2018-05, pelo Setor 

Extrajudicial da PR/SE (SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF, registrando-se como seu objeto: “Apuração de suposto desaparecimento de recursos relacionados ao contrato nº 

00395085-0, firmado entre o Estado de Sergipe e a Caixa Econômica Federal, oriundos do empréstimo PROINVEST/FINISA no ano de 2014, bem como 

suposto uso de tais recursos para pagamento de salário em flagrante desvio de finalidade.”; 

2. Designação dos servidores em exercício no 3º Ofício de Combate à Corrupção para funcionarem como Secretários no presente 

feito; 

3. Afixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

Ademais, 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 (SEEXTJ) realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante 

certidão nos autos após o seu transcurso. 

 

LEONARDO CERVINO MARTINELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00049864-2018| 

PORTARIA Nº 37, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

(CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO). Procedimento 

Preparatório nº 1.35.000.000534/2018-01 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 2º Ofício do 

Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 6º, VII “d”, 

da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei 8.625/93, e nos termos do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 87 do Conselho Superior do 
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Ministério Público Federal, de 03 de agosto de 2006; e do artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público, de 17 de 

dezembro de 2007: 

Considerando que o Ministério Público é instituição 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, caput, da Constituição da República 

Federativa do Brasil; 

Considerando que a Lei Complementar nº 75/1993 (Estatuto do Ministério Público da União), em seu artigo 6º, inciso VII, ‘d’, dispõe 

ser função institucional do Órgão Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses individuais 

indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 

Considerando que legalidade, moralidade e eficiência foram elevados à condição de princípios da Administração Pública pelo caput 

do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando que a Lei 8.429/92 dispõe ser ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições; 

Considerando as informações contidas no Procedimento Preparatório nº 1.35.000.000534/2018-01; 

Considerando que as informações colacionadas até o momento são suficientes à instauração de inquérito civil, nos termos do art. 2º, 

inciso II e §4º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, e do art. 4º, inciso II e §1º, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação dada pela Resolução nº 

106 do CSMPF, de 06/04/2010); 

RESOLVE instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

Registro e autuação da presente Portaria junto com o procedimento preparatório nº 1.35.000.000534/2018-01pelo Setor Extrajudicial 

(SEEXTJ), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como Inquérito Civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do MPF, registrando-se como seu objeto "APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES ENVOLVENDO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, REGIDO PELO EDITAL 

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2017 (PROCESSO Nº 23530.000259/2017-14), PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES."; 

Nomeação da servidora ALESSANDRA CAVALCANTE VASCONCELOS, ocupante do cargo de TÉCNICO DO 

MPU/ADMINISTRAÇÃO, nos termos do art. 4º, da Resolução nº 23/2007 – CNMP e do art. 5º, V, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF (com redação 

dada pela Resolução nº 106 do CSMPF, de 06/04/2010), para funcionar como Secretária, o qual será substituído, em suas ausências, pelos demais 

servidores em exercício no 2º Ofício do Combate à Corrupção, sendo desnecessária a colheita de termo de compromisso; 

Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à Divisão de Veiculação de Atos Oficiais por meio do Sistema 

Único, nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a sua publicação (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 

Resolução nº 87 CSMPF). 

A fixação da presente portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no 

Estado de Sergipe (art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP). 

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 

(SEEXTJ) realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso. 

 

HEITOR ALVES SOARES 

Procurador da Republica 
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