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CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00110422-2019| 

SESSÃO: 3 DATA: 01/03/2019 11:52:05PERÍODO: 06/02/2019 A 01/03/2019 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2016.000229-2-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU (CIMPF) 

Data: 15/02/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2017.000184-3-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI (CIMPF) 

Data: 15/02/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2017.000076-0-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: LINDORA MARIA ARAUJO (CIMPF) 

Data: 15/02/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2017.000121-1-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA (CIMPF) 

Data: 18/02/2019 
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Processo: PRM/MAR-3410.2017.000040-1-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO (CIMPF) 

Data: 27/02/2019 

 

TOTAL: 05 PROCESSOS JUDICIAIS 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Presidente do CIMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00110432-2019| 

SESSÃO: 4 DATA: 01/03/2019 12:02:23 PERÍODO: 06/02/2019 A 01/03/2019 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: 1.29.002.000387/2016-86 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-CAXIAS SUL 

Relator: MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI(CIMPF) 

Data:  08/02/2019 

 

Processo: 1.25.003.014169/2015-87 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-FOZ 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU(CIMPF) 

Data:  08/02/2019 

 

Processo: 1.24.005.000044/2016-78 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-GUARABIRA 

Relator: DARCY SANTANA VITOBELLO(CIMPF) 

Data:  08/02/2019 

 

Processo: 1.22.001.000198/2010-89 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-JUIZ FORA 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU(CIMPF) 

Data:  11/02/2019 

 

Processo: 1.13.000.000997/2013-17 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-AM 

Relator: JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA(CIMPF) 

Data:  11/02/2019 

 

Processo: 1.29.006.000355/2011-36 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-R.GRANDE 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO(CIMPF) 

Data:  11/02/2019 
 

Processo: 1.30.001.002341/2018-52 

Assunto: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO 

Origem: PR-RJ 

Relator: ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS(CIMPF) 

Data:  11/02/2019 
 

Processo: 1.20.000.000728/2015-88 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-MT 

Relator: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN(CIMPF) 

Data:  11/02/2019 
 

Processo: 1.20.004.000025/2017-81 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: CELIA REGINA SOUZA DELGADO(CIMPF) 

Data:  11/02/2019 
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Processo: 1.00.000.018828/2016-34 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-PE 

Relator: MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE(CIMPF) 

Data:  14/02/2019 

 

Processo: 1.34.012.000023/2017-06 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-SANTOS 

Relator: MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE(CIMPF) 

Data:  14/02/2019 

 

Processo: 1.29.018.000839/2017-31 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-ERECHIM 

Relator: ALCIDES MARTINS(CIMPF) 

Data:  14/02/2019 

 

Processo: 1.20.004.000026/2017-26 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: LINDORA MARIA ARAUJO(CIMPF) 

Data:  14/02/2019 

 

Processo: 1.20.004.000028/2017-15 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 

 

Processo: 1.22.020.000246/2016-04 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MANHUAÇU 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 

 

Processo: 1.20.004.000038/2017-51 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 

 

Processo: 1.20.000.000656/2016-50 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-MT 

Relator: JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 

 

Processo: 1.24.000.002204/2017-44 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-PB 

Relator: DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 

 

Processo: 1.34.001.005734/2018-79 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PR-SP 

Relator: JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 

 

Processo: 1.02.002.000019/2019-24 - Eletrônico 

Assunto: RECORRER AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF 

Origem: PRR2ª REGIÃO 

Relator: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 
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Processo: 1.22.000.002929/2017-15 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-MG 

Relator: JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 
 

Processo: 1.29.000.000137/2019-17 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-RS 

Relator: NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO(CIMPF) 

Data:  15/02/2019 
 

Processo: 1.20.004.000031/2017-39 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA(CIMPF) 

Data:  18/02/2019 

 

Processo: 1.20.004.000039/2017-03 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA(CIMPF) 

Data:  18/02/2019 
 

Processo: 1.16.000.000129/2019-11 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-RR 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO(CIMPF) 

Data:  22/02/2019 
 

Processo: 1.36.000.000742/2018-64 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-TO 

Relator: ROBERTO LUIS OPPERMANN THOME(CIMPF) 

Data:  22/02/2019 
 

Processo: 1.33.003.000211/2016-91 

Assunto: RECURSO SOBRE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PR-SC 

Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA(CIMPF) 

Data:  26/02/2019 
 

Processo: 1.00.000.020143/2018-10 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-AP 

Relator: MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE(CIMPF) 

Data:  26/02/2019 
 

Processo: 1.28.000.001804/2013-12 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-RN 

Relator: MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI(CIMPF) 

Data:  28/02/2019 

TOTAL: 29 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS 
 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Presidente do CIMPF 
 

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00110025-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

ALTERA A PORTARIA INTERSETORIAL Nº 44, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2018, QUE CONSTITUIU O GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL 

PARA O MONITORAMENTO E COMBATE A VIOLAÇÕES DE DIREITOS 

HUMANOS, INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS DE MINORIAS 

SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS. 
 

A 6ª e 7ª CÂMARAS DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, no exercício das atribuições que lhe são 

conferidas no artigo 62 da Lei Complementar nº 75/93, resolvem: 

Art. 1º A Portaria Intersetorial nº 44, de 19 de dezembro de 2018 passa a vigorar com a seguinte alteração: 
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“Art. 1º Fica criado pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão- populações indígenas e comunidades tradicionais (6ªCCR) e pela 7ª 

Câmara de Coordenação e Revisão controle externo da atividade policial (7ª CCR) o Grupo de Trabalho Intercameral para o monitoramento e o combate 

a violações de direito humanos, individuais, coletivos e difusos de minorias sociais, econômicas e culturais. 

Parágrafo único. O prazo de duração do Grupo de Trabalho Intercameral de monitoramento e combate a violações de diretos humanos, 

individuais, coletivos e difusos de minorias sociais, econômicas e culturais, doravante denominado GT Defesa dos Direitos (GTDD), será de 01 (um) 

ano, renovável por deliberações das 6ª e 7ª Câmara, ou por requerimento dos seus componentes. 

Art. 2º O GT Defesa dos Direitos será composto por representantes das 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério 

Público Federal. 

Art. 3º………… 

§1º…………….. 

§2º…………….. 

ATRIBUIÇÕES 

Art. 4º……….. 

I - …………….. 

II - ………. 

III -……….. 

IV – Articular atuações conjuntas das 6ª e 7ª Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em parceria com 

outros órgãos e instituições do sistema de justiça para monitoramento e combate a casos de violações de direitos; 

V -………… 

VI - ………… 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 5º………… 

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação 

 

ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00002007-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Considerando os fatos noticiados na Notícia de Fato nº. 1.14.007.000121/2019-69; 

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

23/2007: “Apura a ocorrência de infração ambiental comunicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade-ICMBio, consistente 

no uso de fogo em área agropastoril, na região da Giabeira, zona de amortecimento do Parna e Revis, em Boa Nova/BA, bem como busca a 

responsabilização do infrator através do pagamento de multa.” 

Determina, ainda: 

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

CNMP nº 23/2007; 

b) que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) seja oficiado o autuado para se manifestar por escrito eventual interesse em celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. 

Após conclusos. 

 

ANDRÉ SAMPAIO VIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BJL-BA-00000569-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 1° DE MARÇO DE 2019 

 

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

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, no art. 6º, inciso VII, e no art. 7º, inciso 

I, da Lei Complementar nº 75/93, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de Setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e 

na Resolução nº 87, de 03 de Agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
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CONSIDERANDO o que consta dos autos do Procedimento Preparatório nº 1.14.015.000065/2018-62, com elementos indicativos 

de que as pessoas jurídicas RENAN DOURADO DOS SANTOS – ME (“Comercial Dourado”), CNPJ nº 18.358.197/0001-09, e JEFFERSON 

NASCIMENTO TEIXEIRA (“Comercial Teixeira” - “Apollo Supermercado”), CNPJ nº 23.590.240/0001-99, foram constituídas pelo Senhor CARLOS 

RODRIGUES DE ARAÚJO e seus familiares, utilizando-se de interpostas pessoas (empregados do “Grupo Apollo – Carlos Rodrigues de Araújo – 

EPP”) com o objetivo de obter empréstimos/financiamentos bancários bloqueados para a empresa originária e de dividir a empresa para pagar menos 

tributo em razão do enquadramento no “Simples Nacional”; 

CONSIDERANDO que RENAN DOURADO DOS SANTOS – ME e JEFFERSON NASCIMENTO TEIXEIRA – ME celebrou 

contratos1 e recebeu valores aparentemente incompatíveis com a estrutura operacional própria e com a forma societária “microempresa – ME”2; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo deste procedimento e, por outro lado, a necessidade de aprofundar as investigações; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 2º, II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o seguinte objeto: “Municípios de Bom Jesus da Lapa/BA e Serra do 

Ramalho/BA. Apurar possíveis irregularidades nas licitações e contratações de que participaram as pessoas jurídicas RENAN DOURADO DOS 

SANTOS – ME, CNPJ nº 18.358.197/0001-09, e JEFFERSON NASCIMENTO TEIXEIRA – ME, CNPJ nº 23.590.240/0001-99, no período de 2013 a 

2018”. 

Determino as seguintes providências iniciais: 

i) autue-se, registre-se e publique-se esta Portaria; 

ii) comunique-se à 5ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e do art. 6º da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006; 

iii) expeça-se ofício ao município de Bom Jesus da Lapa, requisitando-lhe que informe, no prazo de 20 dias, o resultado dos processos 

administrativos mencionados no Ofício nº 364/2018/-AB/ADM, que teriam sido instaurados para apurar os fatos envolvendo a contratação das pessoas 

jurídicas RENAN DOURADO DOS SANTOS – ME, CNPJ nº 18.358.197/0001-09, e JEFFERSON NASCIMENTO TEIXEIRA – ME, CNPJ nº 

23.590.240/0001-99. 

 

ADNILSON GONÇALVES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-JQE-BA-00001158-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Autos nº 1.14.000.000134-2000-98 

 

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

legais, em especial as conferidas pelo art. 6.º, XX, da Lei Complementar Federal n.º 75/93, e na forma da Resolução CNMP nº 164/2017. 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR/88), e que é seu dever 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 CR/88), e promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CR/1988). 

CONSIDERANDO que no Município de Itagibá se situa o Sítio Arqueológico Bela Vista (Serra da Torre), inscrito no Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos sob o código CSNA – BA01408, com relevância histórica atestada em diversos pareceres técnicos elaborados pelo 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional1, especialmente pela identificação de peças de cerâmica relativas à Cultura Tupi-Guarani. 

CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger os sítios 

arqueológicos (Constituição da República, art. 23, III). 

CONSIDERANDO que, como elementos integrantes do patrimônio cultural brasileiro, a proteção dos sítios arqueológicos compete 

ao poder público, com a colaboração da comunidade (Constituição da República, art. 216, V e § 1º). 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, que estabelece, em seu art. 4°, que cada um dos Estados parte “reconhece que a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar 

e transmitir às futuras gerações o patrimônio cultural e natural mencionado nos arts. 1° e 2°, situado em seu território, lhe incumbe primordialmente”. 

CONSIDERANDO que “são proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para 

qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas” e que cumpre ao proprietário ou ocupante do imóvel a conservação provisória da descoberta 

fortuita de elementos de interesse arqueológico (Lei 3.924/61, arts. 3º e 18). 

CONSIDERANDO que, diante do conjunto normativo detalhado (constitucional, convencional e legal), são obrigados a cooperar 

para a Proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro (que inclui os Sítios Arqueológicos) as três esferas de governo, a comunidade, os empreendedores que, 

de qualquer modo, desenvolvam atividades na localidade e os proprietários ou possuidores dos imóveis. 

CONSIDERANDO que, já foram adotadas medidas de salvamento de vestígios, cercamento do local e, consequentemente, limitação 

do tráfego de automóveis pesados. 

CONSIDERANDO que, dentre as medidas de proteção e promoção do patrimônio arqueológico indicadas pelo IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, restam pendentes de implementação apenas aquelas de cunho informativo e socioeducativo. 

RECOMENDA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Itagibá que, em conjunto com a Mirabela Mineração do Brasil: 

1) Instale no local placas de sinalização indicando: 

a) A existência do Sítio Arqueológico Bela Vista (Serra da Torre); 

b) Que a implantação de todo e qualquer empreendimento no local deve ser precedida de pesquisa arqueológica e manifestação do 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

c) Que constitui crime previsto na Lei 9.605/98, arts. 63 e 642, alterar o aspecto ou estrutura de local especialmente protegido em 

razão do seu valor arqueológico, assim como promover construção neste local ou em seu entorno, sem a devida autorização; 

2) Promova medidas de cunho socioeducativo, tais como: 

a) Divulgação da importância e relevância histórica do Patrimônio Cultural, especialmente do Sítio Arqueológico Bela Vista (Serra 

da Torre); 



DMPF-e Nº 43/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 1 de março de 2019 Publicação: quarta-feira, 6 de março de 2019 7 

 

 

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. 

 

b) Inclusão, no âmbito do ensino municipal, de atividades e palestras sobre o Patrimônio Arqueológico local e a Cultura Tupi-Guarani; 

c) Orientação da população em geral, e em especial dos residentes nas proximidades, acerca da necessidade de conservação do 

Patrimônio. 

SOLICITA que, no prazo de 15 dias: 

a) Manifeste acatamento ou não aos termos da Recomendação, ou especifique fundamentos para a recusa; 

b) Em caso de acatamento, indique as medidas a serem adotados para a implementação, apresentando, se for necessário, cronograma 

razoável. 

ADVERTE que esta recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, bem como que, 

em caso de omissão, negativa desprovida de fundamento legal ou conduta em desconformidade com os termos expostos, o Ministério Público, por dever 

institucional e na esfera de suas  atribuições, adotará as medidas necessárias a fim de assegurar a promoção e proteção do Patrimônio Cultural, bem como 

responsabilização por danos eventualmente constatados. 

 

JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-JQE-BA-00001159-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Autos nº 1.14.000.000134-2000-98 

 

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

legais, em especial as conferidas pelo art. 6.º, XX, da Lei Complementar Federal n.º 75/93, e na forma da Resolução CNMP nº 164/2017. 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CR/88), e que é seu dever 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 CR/88), e promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente 

e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CR/1988). 

CONSIDERANDO que no Município de Itagibá se situa o Sítio Arqueológico Bela Vista (Serra da Torre), inscrito no Cadastro 

Nacional de Sítios Arqueológicos sob o código CSNA – BA01408, com relevância histórica atestada em diversos pareceres técnicos elaborados pelo 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional1, especialmente pela identificação de peças de cerâmica relativas à Cultura Tupi-Guarani. 

CONSIDERANDO que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger os sítios 

arqueológicos (Constituição da República, art. 23, III). 

CONSIDERANDO que, como elementos integrantes do patrimônio cultural brasileiro, a proteção dos sítios arqueológicos compete 

ao poder público, com a colaboração da comunidade (Constituição da República, art. 216, V e § 1º). 

CONSIDERANDO que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, que estabelece, em seu art. 4°, que cada um dos Estados parte “reconhece que a obrigação de identificar, proteger, conservar, valorizar 

e transmitir às futuras gerações o patrimônio cultural e natural mencionado nos arts. 1° e 2°, situado em seu território, lhe incumbe primordialmente”. 

CONSIDERANDO que “são proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para 

qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas” e que cumpre ao proprietário ou ocupante do imóvel a conservação provisória da descoberta 

fortuita de elementos de interesse arqueológico (Lei 3.924/61, arts. 3º e 18). 

CONSIDERANDO que, diante do conjunto normativo detalhado (constitucional, convencional e legal), são obrigados a cooperar 

para a Proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro (que inclui os Sítios Arqueológicos) as três esferas de governo, a comunidade, os empreendedores que, 
de qualquer modo, desenvolvam atividades na localidade e os proprietários ou possuidores dos imóveis. 

CONSIDERANDO que, já foram adotadas medidas de salvamento de vestígios, cercamento do local e, consequentemente, limitação 

do tráfego de automóveis pesados. 

CONSIDERANDO que, dentre as medidas de proteção e promoção do patrimônio arqueológico indicadas pelo IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, restam pendentes de implementação apenas aquelas de cunho informativo e socioeducativo. 

RECOMENDA à Mirabela Mineração do Brasil que, em conjunto com a Gestão Municipal de Itagibá: 

1) Instale no local placas de sinalização indicando: 

a) A existência do Sítio Arqueológico Bela Vista (Serra da Torre); 

b) Que a implantação de todo e qualquer empreendimento no local deve ser precedida de pesquisa arqueológica e manifestação do 

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

c) Que constitui crime previsto na Lei 9.605/98, arts. 63 e 642, alterar o aspecto ou estrutura de local especialmente protegido em 
razão do seu valor arqueológico, assim como promover construção neste local ou em seu entorno, sem a devida autorização; 

2) Promova medidas de cunho socioeducativo, tais como: 

a) Divulgação da importância e relevância histórica do Patrimônio Cultural, especialmente do Sítio Arqueológico Bela Vista (Serra 
da Torre); 

b) Inclusão, no âmbito do ensino municipal, de atividades e palestras sobre o Patrimônio Arqueológico local e a Cultura Tupi-Guarani; 

c) Orientação da população em geral, e em especial dos residentes nas proximidades, acerca da necessidade de conservação do 
Patrimônio. 

SOLICITA que, no prazo de 15 dias: 

a) Manifeste acatamento ou não aos termos da Recomendação, ou especifique fundamentos para a recusa; 

b) Em caso de acatamento, indique as medidas a serem adotados para a implementação, apresentando, se for necessário, cronograma 
razoável. 
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ADVERTE que esta recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às providências solicitadas, bem como que, 

em caso de omissão, negativa desprovida de fundamento legal ou conduta em desconformidade com os termos expostos, o Ministério Público, por dever 

institucional e na esfera de suas atribuições, adotará as medidas necessárias a fim de assegurar a promoção e proteção do Patrimônio Cultural, bem como 

responsabilização por danos eventualmente constatados. 
 

JOÃO PAULO BESERRA DA SILVA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00011614-2019| 

PORTARIA Nº 45, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

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

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

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

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

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

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

nº 87, de 6 de abril de 2010 do CSMPF; 

e) considerando o trâmite do Procedimento Preparatório nº 1.15.000.002148/2018-38, instaurado a partir de relato acerca do caso de 

saúde do Sr. Mauro dos Santos Gonçalves, o qual necessita de atendimento médico e cirúrgico no Hospital do Coração de Messejana. 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL o retrocitado feito, com fulcro no § 1º do artigo 4º da Resolução CSMPF nº 87/2010, devendo, 

ainda, dar cumprimento ao despacho e aguardar as informações necessárias. 

Registre-se, observando-se as normas de regência. 
 

NILCE CUNHA RODRIGUES 

Procuradora da República 

PR/CE - 12º Ofício – Em Substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00011687-2019| 

PORTARIA Nº 46, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, da mesma Lei 

Complementar, o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e Resolução nº 87, de 6 de agosto 

de 2006 do CSMPF, 

a) considerando que o objeto do Procedimento Preparatório Nº 1.15.000.000908/2018-72, instaurado a partir o Despacho 4532/2018, 

para apuração de suposto abuso cometido pelo Professor Valder Nogueira Freire, do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, titular 

da disciplina Física Básica I, contra a aluna M.M.H, do semestre I do curso de Agronomia, 

DETERMINA A CONVERSÃO EM INQUÉRITO CIVIL, deste Procedimento Preparatório, para a conclusão dessa investigação, 

procedendo-se à necessária e acurada análise da cópia integral do procedimento administrativo disciplinar instaurado pela UFC, para que este MPF adote 

medidas, com base nos elementos levantados na seara disciplinar; 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, para os fins 

previstos no § 4º do artigo 4º da Resolução nº 87, de 6 de agosto de 2006 do CSMPF. 
 

NILCE CUNHA RODRIGUES 

Procuradora da República 

PR/CE - 6º Ofício 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00011630-2019| 

PORTARIA Nº 47, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e a Resolução nº 23/2007 
do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório (PP) nº 1.15.000.000848/2018-98, 

destinado as providências para verificar a existência de construção irregular na Praia do Pacheco; 

CONSIDERANDO que o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório, de acordo com as normas de regência, já 
expirou; 

CONSIDERANDO que se faz imprescindível a continuidade das investigações, sendo imprescindível algumas diligências, com o 

intuito de carrear aos autos mais elementos de convicção para execução das medidas cabíveis; 

DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, mantendo-se sua ementa, número de autuação e o 

ofício para o qual distribuído; 

2. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, § 1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal. 
 

OSCAR COSTA FILHO 

Procurador da República PR/CE 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00017096-2019| 

PORTARIA Nº 71, DE 1º DE MARÇO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

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

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

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

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

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.001541/2018-77 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em 

atendimento ao contido no art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: representação alega supostas irregularidades envolvendo os 

procedimentos adotados nas remoções de ofício dos servidores no âmbito da Polícia Rodoviária Federal, bem como o respectivo pagamento de ajuda de 

custo, que, em tese, policiais receberam tal indenização sem alteração de sua lotação. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Identidade Preservada por Sigilo. 

Determina a publicação desta Portaria no mural de avisos da Procuradoria da República no distrito Federal, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos arts. 4º VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

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

HÉLIO FERREIRA HERINGER JUNIOR 

Procurador da Republica 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00009927-2019| 

PORTARIA N° 38, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001311/2018-33 
 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA QUE ESTA SUBSCREVE, em exercício no 1º Ofício da Procuradoria da República em 

Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais: 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

5º, inciso V, 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO os elementos apurados, até o momento, no Procedimento Preparatório nº 1.18.000.001311/2018-33, instaurado 

para apurar supostas irregularidades nas cobranças de matrículas e mensalidades de estudantes beneficiários de bolsa da Organização das Voluntárias de 

Goiás; 

CONSIDERANDO a necessidade de prosseguir as diligências, visando a colheita de informações, documentos e outros elementos 

aptos a direcionar e definir a linha de atuação deste órgão ministerial no feito; 

 RESOLVE converter o mencionado procedimento preparatório em inquérito civil. 

Na ocasião, DETERMINO: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos (3ª Câmara) e 

nos sistemas de controle de processos desta Procuradoria; 

b) atendidas as providências, tornem os autos conclusos. 

 

MARIANE G. DE MELLO OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000699-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000110/2018-71, que apura irregularidades ocorridas em Convênio 

firmado entre o Município de Açailândia/MA e o Incra, objetivando a recuperação de 100 km de estradas vicinais no Projeto de Assentamento Açaí, 

Projeto de Assentamento Planalto I e Projeto de Assentamento Planalto II. 

Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 



DMPF-e Nº 43/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: sexta-feira, 1 de março de 2019 Publicação: quarta-feira, 6 de março de 2019 10 

 

 

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. 

 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 

 

JOSÉ MÁRIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00006929-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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 minoria étnicas e ao 

consumidor, nos termos do art, VII, "c", da Lei Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a proteção ao patrimônio social e cultural brasileiro (art. 

5°, III, "b" e "c" da Lei Complementar 75/93); 

CONSIDERANDO que a Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas e Tribais 

estabeleceu o dever dos governos consultarem previamente as comunidades cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 

suscetíveis de afetá-las diretamente; 

CONSIDERANDO que os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, 

uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade; e que os povos indígenas e 

tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discriminação, conforme Arts. 2 e 3 da Convenção 

169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.002128/2018-18, instaurada a partir de representação da Associação 

Quilombola Santa Filomena dos Pequenos Trabalhadores Rurais, no povoado Joaquim Maria, noticiando que algumas intervenções do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT na duplicação da BR-135 teriam causado o entupimento de poço artesiano que era usado pelos 

quilombolas do Território Quilombola Joaquim Maria, Miranda do Norte, e por conseguinte havia suprimido o direito universal à água; 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposta responsabilidade do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT pelo entupimento do poço artesiano comunicado pela comunidade quilombola "Joaquim Maria", em 

Itapecuru-Mirim, durante as obras de duplicação da BR-135. 

§ 1º Registre-se como investigados o DNIT e o Estado do Maranhão (Secretária do Meio Ambiente do Maranhão) e como interessadas 

a Fundação Cultural Palmares - FCP e a Associação Quilombola Santa Filomena dos Pequenos Trabalhadores Rurais. 

§ 2º Registre-se como assunto “900014 - Quilombolas e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

 Façam-se os autos conclusos. 

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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000698-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000112/2018-61, que apura o descumprimento da Lei n.º 

11.947/2009, especificamente do seu artigo 14, que garante que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 

30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar. 

Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 
 

JOSÉ MÁRIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00006909-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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 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 (CF, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); bem 

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

coletivos (CF, art. 129, III); 

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. 1.19.000.002118/2018-82, instaurada a partir de representação do Conselho 

Indigenista Missionário - Cimi, noticiando uma série de problemas na escola "Moisés Canela", município de Fernando Falcão, tais como o não 

comparecimento de professores às aulas, ausência total de transporte escolar, precariedade da estrutura da escola, insuficiência da quantidade de salas de 

aula, ausência de banheiro, cozinha, copa e espaço para a merenda, além da falta de outros profissionais (vigia, zelador, merendeira e diretor). 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar supostas deficiências na prestação de serviços de 

educação ofertada pela escola "Moisés Canela" ao Povo Indígena Canela, especialmente as declinadas pela referida etnia na representação. 

§ 1º Registre-se como investigado o Estado do Maranhão (Seduc/MA), e como interessada 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: 

 Aguarde-se a resposta do Secretario Estadual de Educação ao Ofício nº 022/2019-HAM/PR/MA, até o transcurso do prazo ali 

assinado. 

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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00007037-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

(1.19.000.002186/2018-41) 

 

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

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

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

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

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

d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes do Notícia de Fato n.º 1.19.000.002186/2018-41 e a necessidade de prosseguir com a 

apuração; 

Resolve, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da resolução n.º 87/2006, alterada pela redação da resolução 106/2010, 

ambas do conselho superior do ministério público federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da resolução nº 23/2007 do conselho nacional do ministério 

público, e para promover ampla apuração dos fatos noticiados, converter o presente procedimento em Inquérito Civil a fim de apurar irregularidades 

apontadas por os ex-alunos concluíram o curso de psicologia na modalidade presencial nos polos da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde em 

Pedreiras/MA e Santa Inês/MA, com colação de grau, sendo o diploma expedido pela própria SESPA e validado pela UVA, os quais informaram que, 

ao solicitar inscrição no Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (CRP/MA), houve indeferimento dos pedidos sob fundamento que o Curso de 

Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde funciona em situação irregular (processo de extinção), não possuindo a SESPA autorização 

para ofertar curso fora da sua sede, localizada em Patos de Minas/MG. 

Ademais, os representantes apontam a existência de convênio entre o Instituto de Curso Livres Adonai - ICLA e a SESPA. 

Anexos à representação, cópias de documentos, diplomas, históricos escolares, declarações de conclusão de curso, ofícios e certidões 

de indeferimento de inscrição no CRP/MA e contratos com a SESPA realizados pelos alunos (fls. 17/284). 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à PFDC, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e 

II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução n.º 87/2006, alterada pela redação 

da Resolução 106/2010, do Colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Por oportuno, como diligências complementares, determino: 

a) seja expedido ofício à Secretaria Executiva do Ministério da Educação, com cópias deste despacho das fls. 7/16; 395/396; e  

398/403, solicitando informações sobre os fatos narrados na representação em anexo, especialmente se a Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde - 
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SESPA possui autorização para ofertar curso de psicologia na modalidade presencial no Estado do Maranhão; se a FAENTEPRE (CNPJ 09.098.118/0001-

78) possui autorização para ofertar curso de Psicologia no estado do Maranhão; e informações sobre a regularidade do convênio entre a SESPA com o 

Instituto de Cursos Livres Adonai - ICLA para oferta de cursos daquela no Maranhão, assim como sobre a regularidade da validação de diplomas da 

SESPA pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA; 

b) seja expedido ofício à FAENTEPRE (CNPJ 09.098.118/0001-78), com cópias deste despacho das fls. 7/16; 395/396; e 398/403, 

solicitando manifestação sobre os fatos narrados, sobretudo se a instituição possui autorização para ofertar cursos superiores no Estado do Maranhão; 

c) que a secretaria do 11º Ofício estabeleça contato telefônico com a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, a fim de obter 

informações sobre os ofícios expedidos ao Ministério da Saúde durante o apuratório em epígrafe, mormente se estes foram recebidos e, caso positivo, se 

há resposta em processo de elaboração. 

Determino sejam encaminhadas com o ofício, cópias desta portaria de instauração, nos termos do § 9º do artigo 6º da Resolução nº 

23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

MARCELO SANTOS CORREA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000696-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da 

Constituição Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000133/2018-86, que apura supostas irregularidades no Contrato 

N. 178/2017, derivado da Dispensa de Licitação nº57/2017 (Processo 31.01.4604/2017-SEMUS), firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de 

Imperatriz, por meio do Secretário de Saúde ALAIR BATISTA FIRMIANO, e a empresa CITODIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA E 

ANÁLISES CLÍNICAS LTDA Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 
 

JOSE MARIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PRM-IMP-MA-00000697-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000127/2018-29, que trata de representação em face do 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO pelo possível super faturamento da obra da Orla do "BEIRA RIO" em Imperatriz/MA, que já apresentou 

diversos problemas estruturais desde sua inauguração. Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 
 

JOSE MARIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00006891-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

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 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 (CF, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); bem 

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

coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que compete à União exercer os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (CF, art. 20, XXII), 
cumprindo à Polícia Federal o exercício das funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras (CF, art. 144, § 1º, III); 

CONSIDERANDO que a Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar foi adotada internacionalmente em 

1974 e promulgada no Brasil pelo Decreto nº. 87.186, de 18 de maio de 1982; 

CONSIDERANDO que a 5ª Conferência Diplomática dos Governos Signatários da Convenção Internacional para Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar emitiu a Resolução nº. 2, na qual se adotou o Código Internacional para proteção de Navios e Instalações Portuárias; 

CONSIDERANDO que discute-se na Superintendência da Polícia Federal no Maranhão deslocar o Núcleo Especial de Polícia 

Marítima - Nepom do Porto de Itaqui para o Aeroporto Marechal Cunha Machado; 
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CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 1.19.000.002085/2018-71, instaurada a partir de representação encaminha por Noel 

Pereira Magioli Júnior, onde se noticia que o Núcleo de Polícia Marítima da Polícia Federal será transferido para o Aeroporto Marechal Cunha Machado, 

fato que comprometeria a certificação da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP quanto ao Código Internacional para proteção de 

Navios e Instalações Portuárias (International Ship and Port Facílity Security Code), engendraria dificuldades à comunidade marítima e contrariaria a 

Resolução nº. 47 da Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis - CONPORTOS. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar supostos prejuízos que poderão advir da eventual 

mudança do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal do Porto do Itaqui para o Aeroporto Marechal Cunha Machado, em São Luís, no 

que tange ao exercício das atividades de controle migratório, à adequação e certificação do Porto do Itaqui referente às normas dispostas no Código 

Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias, bem como também em relação à atividades de repressão e reprevenção criminal. 

§ 1º Registre-se como investigada a União (Departamento de Polícia Federal). 

§ 2º Registre-se como assunto “10015 - Fiscalização” e como grupo temático “1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

 Requisite-se à Empresa Maranhense de Administração Portuária, no prazo de 10 dias, manifestação acerca da imprescindibilidade 

da manutenção do Núcleo Especial de Polícia Marítima na área do Porto do Itaqui, especialmente no que tange ao exercício das atividades de controle 

migratório, à adequação e certificação do Porto do Itaqui referente às normas dispostas no Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações 

Portuárias, bem como também em relação à atividades de repressão e reprevenção criminal, devendo comprovar documentalmente suas alegações. 

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-00006938-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

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 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 (CF, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II); bem 

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

coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios de legalidade e impessoalidade (CF, art. 37, caput); 

CONSIDERANDO que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, caput, II); 

CONSIDERANDO que o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial tem por finalidade formular e 

executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais e que o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), autarquia federal, é o órgão executivo central desse sistema (arts. 1º, caput, 4º, caput, e 5º, caput, da lei 

nº. 5.966/1973); 

CONSIDERANDO que o Inmetro pode, mediante autorização do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial - Conmetro, credenciar entidades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência (art. 8º, § 2º, da lei nº. 5.966/1973); 

CONSIDERANDO que o Inmetro credenciou o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - Inmeq, autarquia 

estadual, por meio do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº. 19/2013, para que este exerça o poder de polícia metrológica no Estado do 

Maranhão; 

CONSIDERANDO que o Inmeq estaria usando ocupantes de cargos em comissão ou "terceirizados" para o exercício do poder de 

polícia metrológica no Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 1.19.000.000292/2017-18, instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Ministério 

Público do Estado do Maranhão, onde se noticia que o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - Inmeq usaria, nas atividades de 

fiscalização de instrumentos metrológicos delegadas pelo Inmetro por meio do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº. 19/2013, ocupantes 

de cargos em comissão e/ou terceirizados, em vez de agentes fiscais metrológicos. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposto prejuízo no uso de ocupantes de cargos 

em comissão e/ou terceirizados, em vez de agentes fiscais metrológicos pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - Inmeq nas 

atividades de fiscalização de instrumentos metrológicos delegadas pelo Inmetro por meio do Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa nº. 

19/2013. 

§ 1º Registrem-se como investigados o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o Instituto de Metrologia 

e Qualidade Industrial do Maranhão (Inmeq). 
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§ 2º Registre-se como assunto “10022 - Infração Administrativa” e como grupo temático “1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

 Aguarde-se a resposta do Inmetro ao Ofício nº 599/2018-HAM/PR/MA; 

 Oficie-se ao Inmeq para que se manifeste sobre os fatos informados pelo Ministério Público do Estado do Maranhão. 

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 - PRM-IMP-MA-00000694-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O Ministério Público Federal, pelo procurador da República signatário, com fundamento nos artigos 129, I e III, da Constituição 

Federal, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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 

para a proteção dos interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 129, I e III); 

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 1.19.001.000073/2018-00, que apura possíveis irregularidades na 

contratação da empresa R P LIMA LABORATÓRIO, a qual tem como titular servidora pública municipal, (processo 31.01.5431/2014, referente ao 

Contrato n. 205/2014) pela Secretaria Municipal de Saúde durante a gestão do ex-prefeito Sebastião Torres Madeira. 

Resolve converter os presentes autos em INQUÉRITO CIVIL. 

Comunique-se a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF deste ato, para conhecimento e publicação, nos termos dos art. 4º, VI, 

e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, e 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/06. Por fim, façam-se os registros de estilo junto ao sistema 

informatizado de cadastramento. 
 

JOSE MARIO DO CARMO PINTO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00008282-2019| 

PORTARIA Nº 65, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

Notícia de Fato nº 1.20.000.000217/2019-90. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO 

CIVIL 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições previstas nos artigos 127 e 

129, incisos I e III, da Constituição da República; nos artigos 1º e 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alíneas “b” e “e”, inciso V, alínea “b”, e inciso VI, 

da Lei Complementar nº 75/1993, no artigo 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e nos artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, ainda, 

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

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente auto; 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito civil para apurar a suposta falta de qualidade e estabilidade do sinal de telefonia móvel e internet 4G da 
operadora Vivo S/A no município de Nova Mutum/MT; 

Preliminarmente, DETERMINA-SE a adoção das seguintes providências: 

I – DÊ-SE ciência à 3ª CCR da presente medida, fazendo juntar a comunicação aos autos; e 

II - REGISTRE-SE. AUTUE-SE. PUBLIQUE-SE, conforme determinação do artigo 4º da Resolução n. 23/2007 do Egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do artigo 7º da Resolução n. 87/2010 do Colendo Conselho Superior do Ministério Público. 
 

ANDREA COSTA DE BRITO 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00006736-2019| 

PORTARIA Nº 75, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

Designa membro para prosseguir na persecução penal nos Autos da Notícia de 

Fato nº. 1.21.003.000062/2018-43. 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício 

das atribuições legais que lhe foram conferidas pela Portaria PGR/MPF nº 357, de 5 de maio de 2015, e no exercício da competência que lhe foi delegada 

pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, por meio da Portaria PGR/MPF nº 458, de 2 de julho de 1998, RESOLVE: 
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Art. 1º Designar a Procuradora da República PALOMA ALVES RAMOS, ou outro membro do MPF que venha titularizar ou 

substituir o 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Naviraí/MS, para prosseguir na persecução penal nos Autos da Notícia de Fato nº 
1.21.003.000062/2018-43, nos termos da deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão – Criminal do Ministério Público Federal. 

 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00006809-2019| 

DESPACHO DE 1º DE MARÇO DE 2019 

 

Inquérito Civil Público nº 1.21.000.000414/2017-18 

 

Em fevereiro de 2018, oficiou-se à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI (f. 20) requisitando informações atualizadas acerca 
da reivindicação fundiária da comunidade indígena da Aldeia Aldeinha, em Anastácio/MS. 

Após a reiteração do expediente (f. 58), foi recebido o Ofício n.º 11/2019/DPT-FUNAI (f. 59), datado de 16 de janeiro, mencionando 

que, "tendo em vista a Medida Provisória n.º 870, de 01/01/2019, esta Fundação encontra-se obstada de dar prosseguimento a procedimentos 
demarcatórios, em razão da retirada de competência para tal". 

Considerando a necessidade de se obter as informações requisitadas para que se possa averiguar o andamento a ser dado ao presente 

procedimento, verifica-se que este ainda não está instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais 

previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010. Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 

(um) ano o prazo para a realização de diligências. 

Determino, ademais, com base no que passou a dispor a MP n.º 870/2019, o envio de ofício à Secretaria Especial de Assuntos 
Fundiários/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento requisitando as informações em questão. 

 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00006750-2019| 

DESPACHO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Inquérito Civil Público nº 1.21.000.000943/2007-31 

 

Em julho de 2018, oficiou-se à Presidência da FUNAI (f. 112-113) requisitando informações sobre a delegação de atribuição ao 

Coordenador Regional em Campo Grande para a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta entre este Órgão Ministerial, tal autarquia e a Caixa 

Econômica Federal. 

Reiterado o expediente em agosto (f. 115-118) e novembro de 2018 (f. 119), além de janeiro de 2019 (f. 121), ainda não vieram as 

informações requeridas. 

Sendo imprescindível obtê-las para que se possa averiguar o andamento a ser dado ao presente procedimento, verifica-se que este não 

está instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos I a VI, da Resolução 

CSMPF n.º 87/2010. Com base no art. 9º da Resolução CNMP n.º 23/2007, portanto, prorrogo por 01 (um) ano o prazo para a realização de diligências. 

Determino, outrossim, que seja novamente reiterado o Ofício n.º 183/2018 - MPF/PRMS/EKS. 

 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSS-MG-00001206-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 1° DE MARÇO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 

com fulcro nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem 

como na Resolução CNMP nº 23/07 e, ainda: 

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

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

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

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

CONSIDERANDO que houve desmatamento na propriedade de Wylerson da Silva, que se situa dentro de área não regularizada do 

Parque Nacional da Serra da Canastra. 

CONSIDERANDO que as informações até então coligidas são escassas, o que gera a necessidade de uma apuração mais acurada dos 

fatos. 

DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL, com base no PP nº 1.22.004.000143/2018-04, para “Apurar dano ambiental na 

propriedade em conhecida comercialmente como "Complexo Ecológico Capivara", de propriedade de Wylerson da Silva, supostamente praticado pelo 

proprietário” conforme Auto de Infração nº 027485-B”, totalizando uma área de 0,5 hectares de campo nativo". 

REGISTRE-SE esta Portaria. COMUNIQUE-SE a instauração à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, à qual ficará 

vinculado o feito. 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. 

Como diligência, DETERMINO: 
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1. A reiteração do Ofício nº. 787/2018 (PRM-PSS-MG-00006623/2018) (fls.786), que deverá ser enviado com cópia do despacho de 

fls. 74/75. 

Os autos deverão permanecer acautelados em Gabinete, sendo conclusos com resposta ou decorrido o prazo estipulado. 

 

FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00001402-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, com fundamento nos arts. 129, II e 

III, da CF e arts. 5º, III, “d”; 6º, VII, “b”, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 

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 (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional 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, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 
129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que a NF nº 1.23.005.000167/2018-16 foi instaurada a partir do ofício nº 1226/2018/KPA/DSEI/SESAI/MS, 

encaminhado pelo Sr. Lázaro Marinho Aguiar, Coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) KAIAPÓ DO PARÁ, no qual consta o relato 

da existência de conflito entre o "Cacique Pangá” e seu filho “Batista”, ambos indígenas da aldeia “Krãnh-ãpari”, o que resultou na expulsão de "Batista" 

e seus aliados da referida aldeia e, posteriormente, na ocupação indevida da “CAPAI” em Santana do Araguaia-PA pelos indígenas expulsos, razão pela 
qual os colaboradores e usuários indígenas da citada “CAPAI” estariam expostos a situações de risco pessoal. 

CONSIDERANDO o prazo do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 
o quanto estabelecido no § 4º do mesmo artigo; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, 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 PÚBLICO, tendo em vista a necessidade da apuração dos fatos narrados pelo representante do 

DSEI KAIAPÓ DO PARÁ. 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

– Que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em Inquérito Civil da NF nº 1.23.005.000167/2018-16 juntando esta portaria 
no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas informatizados desta Procuradoria; 

– Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica deste despacho no banco de dados da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão – Indígena – Direitos e Interesses, bem como, em até 10 (dez) dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, 

acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

– Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-
se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Ademais, Como diligências preliminares, determino: 

– Oficie-se ao DSEI KAIAPÓ DO PARÁ para que informe, no prazo de 15 (quinze dias), se a situação narrada no ofício nº 

1226/2018/KPA/DSEI/SESAI/MS ainda persiste, notadamente quanto ao conflito instaurado entre os indígenas da aldeia “KRÃNH-ÃPARI”, que 

resultou na ocupação indevida da “CAPAI” de Santana do Araguaia-PA pelos indígenas aliados de “Batista”, os quais foram expulsos da citada aldeia 
pelo "Cacique Pangá”. 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 

da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 
59/2010. 

 

ISADORA CHAVES CARVALHO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00002580-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 22 DE MARÇO DE 2019 

 

Ementa: determina conversão em Inquérito Civil. 
 

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

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006 do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, e considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, 

em âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõem o art. 129, inciso III, da Constituição 

Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos do Notícia de Fato Nº1.23.002.000592/2018-27, instaurada para apurar denúncia em face 

de representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Alenquer/PA, acerca de fatos ocorridos na localidade PDS PARAÍSO, área de 

assentamento na zona rural, diante de recebimento de denúncias de desmatamento e invasão de terras por parte de integrantes do Sindicato supracitado, 

bem como membros da Associação do PDS Paraíso APARAI; 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 

87, de 03.08.2006, do CSMPF; 
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Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto: "apurar denúncias de desmatamento e invasão de terras por parte de 

integrantes do Sindicato supracitado, bem como membros da Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Alenquer/PA do PDS Paraíso APARAI 

". 

Determina-se: 

I - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 

II - Dê-se conhecimento da instauração deste IC à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 6º 

da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante publicação no Diário Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III - Determino a reiteração dos ofícios não respondidos até o momento, com remessa destes por e-mail e também contato telefônico 

para cobrar a resposta. 

 

LUISA ASTARITA SANGOI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00001419-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, b, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2010 e da Resolução CNMP nº 23/2007; 

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 (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional 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, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que o procedimento preparatório (PP) foi autuado a partir do termo de declarações da sra. MARGARIDA NUNES 

DOS SANTOS SOUSA, no qual consta que a concessionária de energia elétrica "Rede Celpa" estaria procrastinando a implementação da energia em sua 

propriedade rural, localizada na zona rural de Redenção-PA, com cadastrado no programa “Luz para Todos”, do Governo Federal; 

CONSIDERANDO que a representante já procurou a CELPA por mais de três vezes, porém não obteve sucesso; 

CONSIDERANDO a não resposta dos ofícios expedidos no bojo da portaria de instauração do Procedimento Preparatório; 

CONSIDERANDO o prazo do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como 

o quanto estabelecido no §4º do mesmo artigo; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, 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, tendo em vista a necessidade de apuração dos fatos apresentados pela sra. MARGARIDA NUNES 

DOS SANTOS SOUSA, referente à instalação de energia elétrica do programa “Luz para Todos”, do Governo Federal. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

1) Que a Secretaria desta PRM providencie a conversão em inquérito civil do procedimento preparatório nº 1.23.005.000199/2018-

11, juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas informatizados desta Procuradoria; 

2) Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 1ª Câmara, bem como, 

em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta portaria no Diário Eletrônico - 

DMPF-e, nos termos dos arts. 6º e 16 da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

3) Que a Secretaria desta PRM acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução CNMP nº 23/2007, certificando-

se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

Portanto, como diligências preliminares, determino: 

 Reitere-se o ofício de nº 1258/2018, com cópia da portaria de instauração de Procedimento Preparatório, para que, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, informe o que fora solicitado. 

Atentar para que todos os ofícios requisitórios de informações expedidos no bojo deste inquérito civil sejam acompanhados de cópia 

da portaria que instaurou o procedimento, nos termos do artigo 6º, § 10, da Resolução CNMP nº 23/2007, na redação dada pela Resolução CNMP nº 

59/2010. 

Em caso de ausência de resposta, determino, desde já, a reiteração do ofício por 02 (duas) vezes, sendo a segunda acompanhada de 

contato telefônico. 

Após, retornem os autos ao gabinete. 

 

DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00001315-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 28 DE FEEREIRO DE 2019 

 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 

legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter em Inquérito Civil, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o Procedimento Preparatório nº 

1.24.001.000319/2017-94, instaurada para analisar a atuação do INCRA em regularizar a situação de área rural de 8.668 hectares situada no Município 

de Cubati/PB, que hoje se encontra ocupada por famílias carentes, as quais buscam a regularização de sua propriedade. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
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I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 

II. Proceda-se a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 

III. Cumpram-se as diligências apontadas no DESPACHO 279/2019(GABPRM1-ASPS); 

IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

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

 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00001079-2019| 

PORTARIA N° 24, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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

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

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

b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, V e art. 8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando o Procedimento Preparatório, instaurado para apurar o descumprimento da aplicação mínima de 60% dos recursos 

do FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério, no exercício de 2017, instruindo-se com cópia do Relatório Prévio do Acompanhamento 

de Gestão constante no processo nº 000056/2017. Município de Cacimba de Areia-PB. 

Converta-se o presente Procedimento Preparatório nº 1.24.002.000168/2018-35, em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos na presente Portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca 

dos fatos, autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta 

Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins 

previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00008230-2019| 

PORTARIA N° 44, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

(conversão do Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.000788/2018-02) 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com espeque na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO que o auto extrajudicial em epígrafe visa apurar supostas irregularidades nas obras de adequação de capacidade 

e de segurança da BR-230, no segmento do km 0,0 até o km 28,1, contratadas pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes na Paraíba; 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos são insuficientes para a adequada aplicação das medidas cabíveis; 

CONSIDERANDO as formalidades do prazo de tramitação dos autos em destaque e os normativos que regulam a instauração e 

tramitação do inquérito civil; 

RESOLVE adotar as seguintes providências iniciais: 

1) Converter o auto extrajudicial epigrafado em Inquérito Civil; 

2) Registre-se e autue-se a presente portaria acompanhada do referido procedimento; 

3) Remeta-se cópia do ato para publicação; 

4) Comunique-se acerca do ato à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão; 

5) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 1 (um) ano; 

6) Cumpra-se a diligência determinada no despacho n.º 2537/2019/MPF/PR-PB/ GABPR8-RGT. 

 

RODRIGO GOMES TEIXEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00014141-2019| 

PORTARIA Nº 76, DE 26 DE FEVEREIRODE 2019 

 

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. 
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PROCURADOR DA REPÚBLICA DESIGNADO SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA PERÍODO 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA TELÊMACO BORBA 18/02/2019 

ADRIAN PEREIRA ZIEMBA JACAREZINHO 19/02/2019 

 

Publique-se. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-GPB-PR-00000982-2019| 

PORTARIA N° 27, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com base nas atribuições previstas nos arts. 127 e 

129 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, sem prejuízo 

de outras normas pertinentes, e: 

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

sociais e individuais indisponíveis, e, ainda, a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, utilizando-se de 

instrumentos judiciais e extrajudiciais previstos em lei, 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, pelo prazo inicial de 01 (um) ano, tendo como objeto: 

Investigar o cumprimento das obrigações concernentes às Recomendações nº 03/2014; nº 04/2014 e nº 05/2014, decorrente do 

desmembrado do PA 1.25.004.000252/2016-40, em relação ao Município Rosário do Ivaí. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

HENRIQUE HAHN MARTINS DE MENEZES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00001222-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

PP nº 1.26.002.000150/2018-79. Instaurar Inquérito Civil para apurar supostas 

irregularidades na aplicação de recursos provenientes do Fundo Nacional de 

Saúde, destinados à obra de construção da Academia de Saúde ampliada, no bairro 

Morada Nova, em Chã Grande/PE. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE CARUARU, pelo procurador da República signatário, no exercício de 

suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro no artigo 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; nos artigos 5º, 6º, 7º e 

8º, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; e no artigo 2º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006: 

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

proteção de interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa (artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que o art. 129, II, da Constituição da República estabelece como dever do Ministério Público Federal zelar pelo 

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

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência do procedimento em epígrafe, as diligências nele determinadas, e premente a necessidade de dar-se 

continuidade à investigação; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil destinado à investigação dos fatos acima mencionados, 

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 
à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

Devem ser cumpridas, nesse sentido, as seguintes diligências: 

a) Reitere-se o ofício n. 1617/2018/MPF/CRU/2º OF, pendente de resposta. 

b) Oficie-se novamente à Prefeitura de Chã Grande, para que envie o extrato referido no Ofício nº 04/2019, mas não remetido ao 
MPF, 

Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00001436-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório 1.26.008.000040/2018-57. Instaura inquérito civil 

para apurar construção irregular nas imediações do condomínio Marupiara Muro 

Alto Flat na Praia de Muro Alto, conforme Relatório Técnico de Vistoria da 

SEDEMA-lpojuca. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, 

da Constituição da República e no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006, 
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CONSIDERANDO a notícia constante do Relatório Técnico de Vistoria da SEDEMA-lpojuca, remetido a esta Procuradoria da 

República por meio do Ofício 234/2017-PGM em resposta ao Ofício nº 198/2017-PRM/Cabo/PE, expedido no IC nº 1.26.000.000064/2015-33, autuada 

como Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000040/2018-57; 

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 (artigo 225, §3º, da Constituição da 

República); 

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

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

pública para proteção do meio ambiente e dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (artigo 6º, inciso VII, “b”, da 

Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar construção irregular 

nas imediações do condomínio Marupiara Muro Alto Flat na Praia de Muro Alto, conforme Relatório Técnico de Vistoria da SEDEMA-lpojuca.. 

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados à secretaria deste gabinete para reiteração do ofício expedido à 

Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Ipojuca. 

Designo a servidora Luciana Leal Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento, enquanto lotada neste gabinete. 

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00004267-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Instauração de Procedimento Preparatório 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a autuação da Notícia de Fato nº 1.27.000.001310/2018-80 para averiguar a destinação dos dos recursos oriundos 

do Processo nº 2005.40.00.006743-9, no qual a UNIÃO foi condenada a pagar em favor do Município de Campo Maior – PI as diferenças relativas à 

complementação dos recursos financeiros alusivos ao extinto FUNDEF; 

CONSIDERANDO que o Município de Campo Maior – PI editou a Lei Ordinária Municipal nº 016/2018, de 26 de junho de 2018, 

para dispor sobre a destinação dos 60% dos recursos oriundos das diferenças de VMAA do FUNDEF aos profissionais do magistério da rede pública de 

educação sob a forma de abono salarial; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí ingressou com a Ação Civil Pública nº 0802003-09.2018.8.18.0026 

em face do Município de Campo Maior – PI com vistas à evitar a execução de qualquer rateio dos aludidos recursos públicos entre particulares/servidores 

públicos, dada a sua natureza extraordinária, adotando entendimento corroborado pelo Tribunal de Contas da União no Processo 020.079/2018-4; 

CONSIDERANDO que o pedido de tutela provisória de urgência requerido na vertente ação coletiva aguarda apreciação do juízo 

local; 

CONSIDERANDO que ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí compete eventual provocação do Tribunal de 

Justiça quanto controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais; 

CONSIDERANDO a insuficiência de elementos para a adoção das providências especificadas nos itens I a VI do art. 4º da Resolução 

CSMPF n° 87/2006 e a necessidade de novas diligências para instrução do feito; 

DETERMINA: 

a) a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001310/2018-80, com fulcro no artigo 4º, §2º, da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c art. 2º § 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a promoção dos devidos registros eletrônicos no Sistema Único, procedendo-se à autuação deste feito como procedimento 

preparatório; 

c) a comunicação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca desta providência; 

d) a expedição de ofício ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Piauí solicitando informações acerca do 

encaminhamento eventualmente dado ao Ofício n° 883/2018.072-063/2018 (p. 23); 

e) o sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias, a fim de que se aguarde eventual decisão judicial a ser prolatada nos autos da Ação 

Civil Pública nº 0802003-09.2018.8.18.0026. 

 

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00004316-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 1º DE MARÇO DE 2019 

 

Instauração de Procedimento Preparatório 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a autuação da Notícia de Fato nº 1.27.000.001575/2018-88 para averiguação de autuações infracionais em 

desfavor da empresa MARBORGES AGROINDÚSTRIA S.A (CNPJ nº 63.878.250/0001-49) por excesso de peso no transporte de cargas em rodovias 

federais do país; 
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CONSIDERANDO que os elementos colhidos preliminarmente, notadamente o Oficio n° 531/2018/GAB-PI da Superintendência 

Regional de Polícia Rodoviária Federal no Piauí, dão conta de que a referida empresa recebeu 16 (dezesseis) autuações por excesso de peso no período 

de de 2015 a 2018; 

CONSIDERANDO a insuficiência de elementos para a adoção das providências especificadas nos itens I a VI do art. 4º da Resolução 

CSMPF n° 87/2006 e a necessidade de novas diligências para instrução do feito; 

DETERMINA: 

a) a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001575/2018-88, com fulcro no artigo 4º, §2º, da Resolução CSMPF nº 

87/2006 c/c art. 2º § 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

b) a promoção dos devidos registros eletrônicos no Sistema Único, procedendo-se à autuação deste feito como procedimento 

preparatório; 

c) a comunicação da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF acerca desta providência; 

d) seja requisitada à Secretaria de Pesquisa e Análise, por meio dos sistemas informatizados do MPF, o levantamento do número de 

empregados da empresa MARBORGES AGROINDÚSTRIA S.A para fins de dimensionamento do porte da empresa e posterior aferição do excesso de 

recorrência. 

 

LEONARDO CARVALHO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00021088-2019| 

RECOMENDAÇÃO N° 2, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

 Inquérito Civil Público nº 1.30.001.004219/2017-30 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República abaixo subscrita, com fundamento no artigo 127 e 

no inciso III do artigo 129, ambos da Constituição Federal, bem como no inciso XX do artigo 6° da Lei Complementar n° 75/93; e 

Considerando incumbir ao Ministério Público Federal a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição Federal; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção de interesses 

difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando a apuração levada a efeito nos autos do Inquérito Civil nº 1.30.001.004219/2017-30, em referência, no bojo do qual 

ficou constatada a submissão dos Técnicos em Radiologia do Hospital Naval Marcílio Dias à carga horária de trabalho em excesso, precipuamente pelos 

depoimentos colhidos nesta Procuradoria da República, as planilhas de escala de trabalho, bem assim pelo Processo Administrativo de Fiscalização nº 

04234/2018, do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia, constante da documentação ora encaminhada; 

Considerando que não obstante a disposição constitucional do Artigo 142, § 3º, preveja que aos membros das Forças Armadas não se 

aplicam as limitações de jornada de trabalho e o adicional de horas extra do Artigo 7, XIII e XVI, estes estão submetidos aos ditames da Lei n° 1.234/50, 

conforme o Artigo 1º, caput, do referido diploma legal, em razão da Constituição Federal tê-lo recepcionado; 

Considerando que a própria Lei n° 1.234/50, que rege a atuação profissional de técnicos em radiologia, não fez distinção entre 

servidores civis e militares, agregando ambos em seu campo de incidência, a teor do seu art. 1º: "Todos os servidores da União, civis e militares, e os 

empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às fontes de 

irradiação, terão direito a: a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;"; 

Considerando o art. 14 da Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia no país, estabelecendo, por 

razões de saúde pública e para evitar alta exposição à radiação, jornada máxima semanal de 24 horas; 

Considerando ser manifesta a nocividade à saúde causada pela exposição excessiva a cargas de radiação, podendo causar danos 

irreparáveis à higidez física e mental dos Técnicos em Radiologia; 

Considerando que a finalidade da redução da jornada de trabalho é preservar a higidez do trabalhador, não se justificando qualquer 

distinção entre o trabalhador que atua no meio militar e aquele com atuação na iniciativa privada, na medida em que ambos sofrem o desgaste produzido 

pelo exercício da atividade de técnico em radiologia e os riscos dela decorrentes para sua saúde; 

Considerando que, conforme planilha de jornada de trabalho em anexo, confeccionada pelo próprio pelo Hospital Naval Marcílio 

Dias, há Técnicos em Radiologia exercendo regime de horas semanais acima do limite legal multicitado, tal como ocorre, a título de exemplo, com o 

funcionário SERGIO LUIZ VIEIRA PEREIRA que exerce três jornadas semanais de 8 horas, além de um adicional de escala de serviço de 12 horas duas 

vezes no mês (fl. 171) e com o técnico TIAGO ALESSANDRO DIAS, que exerce jornada semanal total de 24 horas, a qual se somam duas escalas de 

serviços mensais de 12 horas, sendo ambos os serviços exercidos com exposição à radiação; 

Considerando que eventual escassez de mão de obra especializada não autoriza a exposição a isótopos radioativos por período de 

tempo acima do preconizado em lei, mormente por se tratar da incolumidade e risco à saúde dos profissionais envolvidos, de modo que, caso este seja o 

obstáculo, caberia a contratação de mais força laborativa ou mesmo a diminuição da oferta de serviços médicos que envolvem radiação, especialmente 

pela indisponível proteção ampla e eficaz à saúde e bem-estar dos Técnicos em Radiologia; 

RECOMENDA ao Hospital Naval Marcílio Dias, por seu Diretor Contra-Almirante LUIZ CLAUDIO BARBEDO FRÓES, abstenha-

se de expor os Técnicos em Radiologia, civis ou militares, à jornada superior a 24 (vinte e quatro) horas semanais, observando, assim, o regramento legal 

insculpido artigo 1º, “a”, da Lei 1.234/50, procedendo, assim, à adequação da jornada de trabalho desses profissionais. 

RECOMENDA ainda que, caso seja necessária a extrapolação da carga horária 24 horas semanais com vistas ao atendimento das 

peculiaridades castrenses, os Técnicos em Radiologia sejam designados exclusivamente para o desenvolvimento de atividades de cunho administrativo, 

realizadas em ambiente livre de radiação. 

Com arrimo no inciso II do artigo 8° da Lei Complementar n° 75/93, c/c Lei 7.347/85, artigo 8°, § 1°, o Ministério Público Federal 

estabelece o prazo de 75 (setenta e cinco) dias corridos, a contar do recebimento dessa Recomendação, para que o Hospital Naval Marcílio Dias adote as 
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providências recomendadas, devendo enviar documentação atestadora do cumprimento, incluindo a confecção de novas escalas de trabalho com carga 

horária ajustada ao limite legal. 

Advirto Vossa Senhoria que o não acolhimento do contido nesta Recomendação, somado a todo o quadro fático ora brevemente 

historiado, caracterizará, no entender desta signatária, a absoluta inércia dos órgãos destinatários da Recomendação na adoção de medidas tendentes a 

resguardar a saúde dos servidores públicos federais expostos à radiação, a justificar o ajuizamento das ações civil pública e de improbidade administrativa 

pertinentes. 

 

DANIELLA D. A. SUEIRA T. PIZA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00008456-2019| 

PORTARIA N° 21, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

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

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, “a” e “d”, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 

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

d) considerando o disposto na Resolução n. 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial; 

Resolve converter o Procedimento Preparatório n. 1.28.000.001574/2018-04 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento 

ao contido no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Apurar suposta omissão do INCRA/RN consistente no fato de não 

adotar providências para tentar solucionar os conflitos rurais no Assentamento Passagem do Juazeiro, localizado na Zona Rural do Município de Senador 

Elói de Souza/RN, decorrentes da invasão dos imóveis por terceiros não assentados. 

SUPOSTO RESPONSÁVEL: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RN. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: José Arlindo da Silva. 

Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 

o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Determina, ainda, que seja comunicada à 1a. Câmara de Coordenação e Revisão do MPF a respeito do presente ato, para conhecimento 

e publicação, nos termos dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n. 23/2007. 

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

 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 

Procurador da República 

Titular do 8º Ofício, em substituição no 4º Ofício 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAL-RS-00000792-2019| 

PORTARIA N° 3, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, 

III, da Constituição da República; artigo 5°, inciso III, “b”, e artigo 6ª VII, “b” da Lei Complementar nº 75/1993, e pelo artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público Federal zelar pelos interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, 

difusos, coletivos, patrimônio público e social; 

CONSIDERANDO o exaurimento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório nº 1.29.016.000144/2018-51; 

CONSIDERANDO a necessidade de se aguardar informações, requeridas ao Exército Brasileiro, relativas ao resultado da conferência 

médica do militar reformado; 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito civil, vinculado à 1ª CCR/MPF, com o objetivo de “apurar as providências adotadas pelo Exército Brasileiro 

quanto à possível simulação de deficiência em perícia médica no intuito de obter reforma por incapacidade física”; 

NOMEAR os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no presente; 

DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes: 

1. Promovam-se as alterações necessárias no sistema de registro da Instituição; 

2. Cumpra-se o despacho anexo; 

Afixe-se este ato no local de costume e cientifique-se à 1ª CCR, nos termos do art. 4º, inciso VI da Resolução CNMP n. 23/2007. 

Publique-se. 

 

HENRIQUE FELBER HECK 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SCS-RS-00000495-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n° 1.29.007.000138/2018-11. Objeto: Apurar a prática 

de ato de improbidade administrativa na gestão de verba pública destinada à 

instalação de uma usina de biodiesel no Município de Santa Cruz do Sul. Câmara: 

5ª CCR. 

 

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

constitucionais (art. 129, II e IX, da Constituição da República), legais (arts. 6º, XX, 7°, I, 8°, I a IX, todos da Lei Complementar n° 75/93) e 

regulamentares (arts. 2º, II, 4º, II, e 5° da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

Considerando o teor da Representação apresentada pelo Exmo. Deputado Federal Sr. Sérgio Moraes (fl. 3) aduzindo, em síntese, que: 

a) a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul teria repassado para o movimento de pequenos produtores uma área de 40 (quarenta) hectares localizada 

nos fundos do Autódromo Internacional de Santa Cruz, situando-se referido imóvel em área nobre atendida por asfalto, energia elétrica e reflorestamento 

à época; b) tal repasse da área em questão teria como objetivo a construção de uma usina de biodisel, sendo que o governo federal teria enviado para a 

entidade considerável volume de recursos financeiros, além de máquinas e equipamentos para a instalação; c) aduz o representante que o resultado nunca 

foi alcançado e que as máquinas teriam desaparecido e d) questiona o representante como teria se dado a aplicação dos recursos, quem está ocupando a 

área em questão, qual o destino conferido às máquinas e quem seria o atual responsável pela gestão destes equipamentos. 

Considerando que os fatos relatados consistem em supostos atos de improbidade administrativa, em razão de possível emprego 

irregular de recursos federais destinados à instalação de tal usina de biodiesel; 

Considerando que cabe ao Ministério Público a titularidade da ação civil pública de improbidade administrativa (art. 17 da Lei 

8.429/92); 

Considerando que a Administração Pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, por mandamento constitucional, 

obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, caput); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (Lei Complementar 75/93, art. 5º, I), incumbindo-lhe promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção de direitos difusos e coletivos (art. 129, III, da Constituição da República e art. 5º, II, “d” e art. 6º, VII, da Lei Complementar 

75/93); 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a apurar 

a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como preparação 

para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando que o inquérito civil poderá ser instaurado de ofício, motivado por qualquer meio, ainda que informal, pelo qual o 

órgão do Ministério Público venha a tomar conhecimento dos fatos, em face de requerimento ou representação de qualquer pessoa ou de comunicação 

de outro órgão do Ministério Público, da autoridade judiciária, policial ou qualquer outra autoridade, por determinação da CCRMPF ou da PFDC (art. 

2°, inc. I, II, III e § 1º da Resolução CSMPF n° 87/2010); e 

Considerando que incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições funcionais, nos procedimentos 

de sua competência e na condução das investigações, ouvir pessoas, requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades, órgãos e 

entidades da Administração Pública direta ou indireta, da União, do Estado e dos Municípios, fazer ou determinar vistorias e inspeções, acompanhar 

buscas e apreensões, designar e presidir audiências, bem como expedir notificações e requisições, a qualquer pessoa, órgão ou autoridade, nos limites de 

sua atribuição funcional, intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (arts. 7º, I e 8°, II e VII, da Lei Complementar 75/93 e art. 

9° da Resolução CSMPF n° 87/2010); 

Considerando a manifestação da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, via Ofício nº 625/PGM/2018 (fl. 38) e seus documentos 

adjacentes (Anexo I, partes I, II e III), obtendo-se – em suma – os seguintes esclarecimentos: 

a) aduziu que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) repassado à Cooperativa Mista de Fumicultores do Brasil Ltda. 

(Cooperfumos), citado no Memorando nº 812/SMF/2018 (fl. 10), constituiu em recursos próprios do Município, sendo que não houve repasse de verbas 

federais por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo (Anexo I, parte I); 

b) encaminhou a cópia do contrato efetuado com a Cooperfumos para a doação de terreno mencionada nas Leis Municipais 5.085/2007 

e 5.102/2007 (Anexo I, parte I); 

c) apresentou os Relatórios de serviços e obras com os seus respectivos custos financeiros que a Cooperfumos prestava à Câmara de 

Vereadores de Santa Cruz do Sul, referentes às atividades de implantação do Complexo Agroindustrial e Profissionalizante Alimentos e Bioenergia do 

Vale do Rio Pardo, dos quais se depreende que, a princípio, os encargos da doação do terreno estariam sendo cumpridos de forma regular (Anexo I, parte 

I); 

d) verificou-se nos suprarreferidos Relatórios que a Cooperativa teria realizado parcerias com o Banco do Brasil, Petrobras S. A, 

Petrobras Biocombustíveis, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria de Desenvolvimento 

Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR), Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, Prefeitura 

Municipal de Santa Cruz do Sul, Prefeitura Municipal de Encruzilhada do Sul, EMPRAPA Clima Temperado e Universidade Federal de Santa Cruz do 

Sul (UNISC); 

e) quanto à parceria com a Petrobras, constatou-se que, em 2008, a Cooperfumos executara um convênio de R$ 600 mil (seiscentos 

mil reais), recurso que foi liberado no decorrer daquele ano para a construção de centro de formação São Francisco de Assis, o qual incluiu alojamentos, 

refeitório e plenária com capacidade para noventa pessoas, salas de reuniões e escritórios. Tal centro de formação foi implantado em bioconstrução na 

forma de cursos teórico-práticos englobando também bioenergia. Em 2011, teve o apoio também da referida estatal para a construção de um viveiro com 

fertirrigação, na proporção de 510 m², para a produção de mudas de árvores nativas frutíferas, recuperadora do solo e forrageira animal, nativas, 

oleaginosas e madeireiro. Além disso, no ano de 2013, em cooperação com a referida estatal, iniciaram o acompanhamento técnico a 450 famílias durante 

24 meses na região do Vale do Rio Pardo, Centro Serra e Sul, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. 

f) Mediante a parceria com o MDA e a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, com cessão de uso, disponibilizou-se à Cooperativa 

um Caminhão Toco com guindastes, utilizado para o desenvolvimento das suas atividades e prestação de serviços aos agricultores associados; 
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g) na descrição das atividades desenvolvidas, salientaram que a Cooperfumos integra os seus cooperados com as políticas públicas 

descritas a seguir: PRONAF (Eco, Agroecologia, Florestal e Mais Alimentos), Proagro Mais (seguro agrícola, programa de garantia de preço da 

agricultura familiar), PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, PGPAF – Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar junto à CONAB, 

Selo Combustível Social para a produção de biodiesel em parceria com as empresas participantes do programa e 

h) a Cooperativa executou um Edital de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

referente à diversificação do cultivo do tabaco, com dois contratos, por meio dos quais atendeu a 1840 famílias de agricultores fumicultores em 15 

Municípios da Região do Vale do Rio Pardo e Centro Serra, no período de março de 2014 a junho de 2017, a fim de diversificar as propriedades e assim 

melhorar as condições de vida das famílias assistidas, conforme o teor dos Relatórios Descritivos de Execução Física de tais atividades (Anexo I, parte 

II e III); 

Considerando que a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, embora questionada a respeito, não prestou esclarecimentos 

pormenorizados acerca da atual destinação do caminhão cedido pelo Município à Cooperativa Mista dos Fumicultores do Brasil, limitando-se ao 

encaminhamento da cópia da Lei nº 7.022, de 15 de maio de 2014, a qual autoriza a cedência em questão, bem como do respectivo Termo de Cessão de 

Uso (fls. 13 a 15); 

Considerando, por fim, o vencimento do prazo de prorrogação deste Procedimento Preparatório e a necessidade de diligências 

investigatórias para a completa elucidação dos fatos; 

RESOLVE: 

Converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com a tomada das seguintes providências: 

1 – registro e autuação desta Portaria pelo Setor Jurídico no Sistema Único do Ministério Público Federal, instaurando o presente 

Expediente como Inquérito Civil vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (5ª CCR), registrando como objeto : 

“Apurar a prática de ato de improbidade administrativa na gestão de verba pública destinada à instalação de uma usina de biodiesel no Município de 

Santa Cruz do Sul.”; 

2 – remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente Portaria à 5ª CCR, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010, por meio de cadastro no Sistema Único que possibilite sua publicação (art. 4º, VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 16, §1º, I, 

da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

3 – afixação desta Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no Município 

de Santa Cruz do Sul (art. 4º, VI, da Resolução CNMP nº 23/2007). 

Como providências investigatórias iniciais, determino: 

a) oficie-se ao Município de Santa Cruz do Sul, com cópia desta Portaria e das fls. 13 a 15 dos autos, nos seguintes termos: “A fim 

de instruir o Inquérito Civil em referência, solicito a Vossa Excelência, no prazo de 10 (dez) dias úteis, que informe - de modo circunstanciado e mediante 

documentação comprobatória – a localização atual do caminhão marca Ford Cargo 1519, cedido pelo Município à Cooperativa Mista dos Fumicultores 

do Brasil, esclarecendo se o objetivo do respectivo Termo da Cessão de Uso (cópia anexa) tem sido cumprido pela Cooperfumos. Em caso de 

descumprimento, indique as providências que serão adotadas pela Municipalidade no caso em tela. Solicito também que indique o nome do responsável 

legal e gestor da Cooperativa em questão. 

b) com a resposta, voltem os autos conclusos para a análise. 

 

MARCELO AUGUSTO MEZACASA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-RGR-RS-00001111-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 1º DE MARÇO DE 2019 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, lotada e em exercício na 

Procuradoria da República no Município de Rio Grande, RS, no uso de suas atribuições legais, à vista do disposto nos artigo 129 da Constituição da 

República, 5º, 6º e 7º da Lei Complementar n.º 75/93 e 8º da Lei n.º 7.347/85, bem como na Resolução CSMPF n.º 87/2006, com a redação que lhe foi 

conferida pela Resolução CSMPF n.º 106/2010, diante do implemento, relativamente ao Procedimento Preparatório autuado nesta Procuradoria sob o n.º 

1.29.006.000076/2018-49, dos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 4º da Resolução CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi conferida pela 

Resolução CSMPF n.º 106/2010), sem que, até o momento, encontrem-se nele presentes elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas 

previstas nos incisos I, III, IV e V do artigo 4º da citada Resolução CSMPF n.º 87/2006, resolve, na forma do parágrafo 4º do artigo 4º da Resolução 

CSMPF n.º 87/2006 (com a redação que lhe foi dada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010), convertê-lo em Inquérito Civil, tendo por objeto "apurar os 

critérios utilizados pelo Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. para fins de concessão e/ou indeferimento dos pedidos de afastamento de 

servidores, com base em TAC firmado com o Ministério Público Federal". 

  Determino, pois, a autuação da presente Portaria, efetuando a Secretaria as anotações pertinentes nos registros do Procedimento 

Preparatório n.º 1.29.006.000076/2018-49, com vistas à sua conversão em Inquérito Civil, bem como a sua comunicação à PFDC, para os fins dos artigos 

6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF n.º 87/2006. Reitere-se o Ofício n.º 877/2018/gab1/RG/RS. 

 

ANELISE BECKER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00013014-2019| 

PORTARIA Nº 64, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, CONSIDERANDO 

a notícia de suposta ilegalidade na perda de sinal de antena SKY livre ao ser reinstalada em nova localidade; 

que compete à Agência Nacional de Telecomunicações, órgão regulador das telecomunicações, fiscalizar e sancionar a prestação dos 

serviços de telecomunicações nos regimes público e privado1, nos termos do art. 19, VI e XI, da Lei 9.472/972; 

o esgotamento do prazo de tramitação do expediente como Procedimento Preparatório e a necessidade de melhor avaliação da 

legalidade do caso em tela; 
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a atribuição do Ministério Público Federal prevista no art. 37, inc. I, LOMPU, c/c art. 109, CF/88, para apuração da suposta lesão ou 

ameaça de lesão a direitos difusos vinculados ao fato relatado; 

RESOLVE, com fundamento no art. 7º, inc. I, da LC 75/933, instaurar inquérito civil tendo por objeto apurar a legalidade de suposta 

perda de sinal de antena SKY livre ao ser reinstalada em nova localidade. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, determino: 

1)que o Núcleo Civil Extrajudicial providencie a conversão em Inquérito Civil do Procedimento Preparatório nº. 

1.29.000.000921/2018-36 , juntando esta portaria no início dos autos e efetuando as devidas alterações nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria; 

2)que o Núcleo Cível Extrajudicial providencie a solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 6º e 

16 da Res. CSMPF 87/064, bem como a notificação da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão, ambas por meio do Sistema Único; 

Certifique-se. 

 

SILVANA MOCELLIN 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SAN-RS-00001056-2019| 

RECOMENDAÇÃO N° 3, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.29.010.000244/2018 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos da Notícia de Fato n.º 

1.29.010.000244/2018-37, pela Promotora de Justiça e pelo Procurador da República signatários, no cumprimento de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput, e 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 1°, 2°, 5°, inciso III, alíneas “a” 

e “b”, e 6º, inciso VII, alíneas “b”, “c”, e “d” e inciso XX todos da Lei Complementar n. 75/93, e nos artigos 1º, 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, e 27, 

parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 8.625/93, expedem a presente RECOMENDAÇÃO dirigida à 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE SANTO ÂNGELO, com endereço na rua Três de Outubro, 800, Santo Ângelo/RS, 

e-mail: cultura@santoangelo.rs.gov.br representada pela secretária NEUSA CAVALHEIRO, pelos fatos a seguir expostos: 

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

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

Federativa do Brasil; 

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, do meio ambiente e de outros interesses individuais indisponíveis, 

homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que compete aos Ministérios Públicos Estadual e Federal “expedir recomendações, visando à melhoria dos 

serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável 

para a adoção das providências cabíveis”, consoante dispõe o art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o trâmite da Notícia de Fato n° 1.29.010.000244/2018-37 nesta Procuradoria da República, com a finalidade de 

acompanhar os procedimentos administrativos tomados pelo IPHAN e Município de Santo Ângelo para preservação da escultura de uma Deusa Nimba, 

encontrada no município, em tese, na década de 80; 

CONSIDERANDO matérias divulgadas pelo sítio da PUCRS e no Jornal Zero Hora (edição de 11.09.2018) sobre a exposição de 

uma escultura secular denominada deusa Nimba, descoberta em Santo Ângelo, após estudos feitos pelo Núcleo de Estudos em Cultura Afro-brasileiro e 

Indígena (Neabi) da Escola de Humanidades da PUCRS; 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Cultura de Santo Ângelo informou a este órgão ministerial que no dia 14 de dezembro o 

Conselho Municipal do Patrimônio Arqueológico, Histórico e Cultural de Santo Ângelo (COMPAHC) aprovou a abertura de processo de tombamento 

da escultura; 

CONSIDERANDO que não houve manifestação de pretensos proprietários no procedimento de tombamento provisório promovido 

pela Prefeitura de Santo Ângelo, nos termos do parágrafo 1º, art. 15, da Lei Municipal nº 3.998, de 9 de setembro de 2015, transcorrendo o prazo de 30 

dias sem impugnação; 

CONSIDERANDO que a referida escultura encontra-se em exposição no Museu Municipal Dr. José Olavo Machado de Santo 

Ângelo, desde o dia 20 de novembro de 2018; 

CONSIDERANDO que a peça, pelas informações até agora colhidas, foi encontrada por volta dos anos 70 por um pescador no Rincão 

dos Mendes, próximo a um conjunto de ilhas no Rio Ijuí, e chegou às mãos do Sr. Getúlio Soares Lima, havendo fundada dúvida sobre a propriedade do 

bem, na medida em que esse pescador diz tê-la encontrado no Rio Ijuí e entregue para a Arqueóloga da Prefeitura, por volta de 2006, 2007, quando da 

revitalização da praça Pinheiro Machado, para estudo e identificação da procedência; 

CONSIDERANDO a importância da escultura Deusa Nimba para o município de Santo Ângelo, visto que se apresenta como símbolo 

de valor histórico da arte religiosa afro-brasileira e patrimônio cultural, devidamente tombado. 

CONSIDERANDO que o art. 216, inciso IV, da Constituição Federal dispõe que “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 

de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais”; 

CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento desta Procuradoria da República a intenção do Sr. Getúlio Soares de Lima em 

leiloar o referido bem, sem ter impugnado o procedimento de tombamento e com o agravante da dúvida sobre quem a encontrou; 

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pelo acautelamento da peça Deusa Nimba até a conclusão do procedimento definitivo de 

tombamento pelo Município de Santo Ângelo; 

RECOMENDAM que a Secretaria Municipal da Cultura de Santo Ângelo, PROMOVA a imediata entrega da escultura da “Deusa 

Nimba”, devidamente protegida, na Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo, mediante termo de recebimento assinado pelo Delegado Chefe Dr. 

Fernando de Sousa Oliveira, para fins de guarda e conservação do referido bem cultural até a conclusão do processo de tombamento definitivo do bem 

pelo Município de Santo Ângelo. 
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EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: a presente medida cientifica e constitui em mora o seu destinatário acerca das providências 

solicitadas, ensejando a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis em caso de não atendimento. 

Nesse sentido, com fundamento na Lei nº 8625/93 e Lei Complementar nº 75/93, os abaixo representantes do Ministério Público 

requisitam manifestação, em 24 horas, acerca do acatamento ou não da presente recomendação, informando, em hipótese de negativa, os respectivos 

fundamentos. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 23, caput, parte 

final, da Resolução CSMPF n° 87/2010. 

 

PAULA REGINA MOHR 

Promotora de Justiça 

 

OSMAR VERONESE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-RGR-RS-00001112-2019| 

DESPACHO DE 1º DE MARÇO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.29.006.000332/2018-06 

 

Vistos etc. 

Trata-se de Notícia de Fato tendo por objeto “possível não cumprimento da Lei 12.711/2012 por parte da FURG”. Presentes os 

requisitos regulamentares, determino sua conversão em Procedimento Preparatório, bem como a expedição de ofício à EBSERH. 

 

ANELISE BECKER 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00001281-2019| 

PORTARIA N° 5, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 129, inciso III da Constituição da República, pelo art. 8º, § 1º, da Lei 7.347/85 e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que nesta Procuradoria da República foi instaurado Procedimento Preparatório nº 1.31.001.000098/2018-09 

destinado a apurar suposta espera excessiva dos consumidores para obter atendimento na Caixa Econômica Federal em Ji-Paraná. 

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

pública para a proteção de interesse difuso ou coletivo e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO, por fim, que o prazo para conclusão do Procedimento Administrativo referido encontra-se exaurido – nos termos 

do art. 4º, §1º, da Resolução nº 87/10 do CSMPF – sem que se tenha logrado êxito na obtenção de elementos suficientes para a propositura da respectiva 

ação civil pública ou arquivamento do feito; 

RESOLVE 

Converter o procedimento preparatório nº 1.31.001.000098/2018-09 em inquérito civil, mantendo-se o mesmo objeto, relacionando-

a ao tema do CNMP - 111864 - Irregularidade No Atendimento (DIREITO DO CONSUMIDOR); 

NOMEAR os servidores que estarão lotados no 1º Ofício desta PRM na condição de secretários; 

1. Registre-se e autue-se o presente, com as peças do Procedimento Preparatório nº 1.31.001.000098/2018-09; 

2. Cadastre-se a presente portaria no Sistema Único, solicitando-se a publicação de sua íntegra e a notificação da Egrégia 1ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos dos artigos 6º e 16, §1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87/10. 
 

VALERIA ETGETON DE SIQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00006670-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 26, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 
 

Ementa: Políticas Públicas. Reforma Agrária. Conflitos no Campo. 

Irregularidades no Assentamento Joana D’Arc II. Promoção de arquivamento. IC: 

1.31.000.000566/2007-94  
 

Trata-se de Inquérito Civil, instaurado por meio da Portaria 02/2008, com o objetivo de apurar irregularidades que estariam ocorrendo 

no projeto de Assentamento Joana D’Arc II. 

O referido procedimento foi instaurado a partir de termos de declarações prestados por Francisco Lima Mendes e outros cidadãos 

assentados no projeto Joana D’Arc II, Gleba Jacy-Paraná, nos quais relatam que o senhor Geraldo Crispim não possuiria condições necessárias para ser 

beneficiado pelo programa de reforma agrária; que ele estaria desmatando a área e retirando madeira de alguns lotes e se utilizando do cargo de Presidente 

da Cooperativa de Produção Agropecuária e Frutícola de Rondônia para prejudicar os moradores da Linha 15 e desviar verbas dos programas de reforma 

agrária, a exemplo do Crédito de Habitação e PRONAF. 

Ás fls. 44-81, foi juntada a cópia de relatório elaborado por técnicos do INCRA, em razão de vistoria realizada em maio de 2007, na 

linha 15 do PA Joana D’Arc II e III, ocasião em que foram constatadas várias irregularidades, tais como lotes abandonados, parcelas irregularmente 

ocupadas (sem anuência do INCRA e/ou descumprimento da legislação pertinente) e áreas de reserva legal ocupadas irregularmente. Em relação à questão 

investigada neste IC, a referida vistoria constatou que o Sr. Geraldo Crispim, beneficiário do Lote 19, nunca ocupou efetivamente o imóvel, nem vinha 
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realizando qualquer tipo de aproveitamento da parcela, que se encontrava abandonada, e que a casa inacabada no Lote 24 teria sido construída por 

Geraldo, com crédito apoio e crédito habitação. 

Às fls. 93, foi juntado o ofício do Governo do Estado de Rondônia, afirmando que Geraldo Crispim é servidor público estadual, 

ocupante do cargo de Oficial de Manutenção, Matrícula 300025402. 

Após expedição de diversos ofícios ao INCRA, objetivando obter informações sobre a situação ocupacional da Linha 15, bem como 

sobre atos praticados por Geraldo Crispim, este informou, em 29/05/2008, fls. 123-148, que após o relatório de vistoria foi aberto vistas a algumas 

pessoas, a fim de garantir o contraditório e a ampla defessa, e que, após o oferecimento destas, a Comissão de Supervisão analisaria cada caso e adotaria 

providências necessárias, nos termos da IN 22/2005. 

Informou ainda o INCRA a existência de algumas possessórias, com liminares deferidas pela Justiça Estadual. Apresentou, em anexo, 

listagem consolidada com nome, endereço, processo administrativo, situação atual, síntese do conteúdo das notificações e os valores correspondentes aos 

créditos nas modalidades apoio inicial, material e da construção e PRONAF aplicados nas parcelas vistoriadas, além de informações complementares 

referentes a alguns processos judiciais em trâmite na Justiça Estadual. Informou, por fim, que o registro do Sr. Geraldo Crispim encontra-se bloqueado, 

aguardando notificação daquela Superintendência. 

Novamente notificado, o INCRA, às fls. 176-177, informou que o Sr. Francisco Lima Mendes encontrava-se entre as pessoas que 

ocupavam irregularmente um lote na Linha 15 e pleiteava a regularização. Afirmou que os documentos por ele apresentados foram apreciados, tendo-se 

constatado o preenchimento dos requisitos legais para regularização e que esta dependeria, ainda, do cancelamento do contrato de assentamento com o 

beneficiário primeiro. Em relação a Geraldo Crispim, informou que estavam sendo adotadas todas as medidas para o cancelamento do seu contrato de 

assentamento e que ele não está sozinho na empreitada de ocupação ilegítima de terras da união no referido assentamento. Informou, por fim, que as 

possessórias são sempre ajuizadas pela mesma banca de advogados que atua nas ações que envolvem o Sr. Geraldo Crispim. 

Em setembro de 2009, o INCRA informou que realizaria vistoria final no início do mês de outubro, para verificação da situação 

ocupacional das parcelas. Aduziu que o Sr. Francisco Lima Mendes é ex-beneficiário de terras públicas, em imóvel localizado em Costa Marques. Quanto 

à Geraldo Crispim, afirmou que a Autarquia homologou manifestação da Coordenadoria Regional, no sentido da exclusão do candidato como beneficiário 

do Programa de Reforma Agrária, do cancelamento do Contrato de Assentamento, bem como a reversão dos créditos concedidos. 

Em abril de 2010, nesta PR-RO, foi prestado novo termo de declaração ressaltando as mesmas atividades criminosas de Geraldo 

Crispim que ensejaram a instauração deste inquérito civil público. Nessa ocasião foi remetida cópia do termo à Polícia Federal, com requisição para 

instauração de inquérito policial. 

Em resposta ao ofício que lhe foi encaminhado, o INCRA informou: que Geraldo Crispim foi eliminado do Sistema de Projetos de 

Reforma Agrária, havendo apenas a necessidade de sua intimação: que ele nunca ocupou efetivamente a parcela 19, razão pela qual havia processo 

administrativo visando a retomada do lote (Processo 54300.000789/2001-32); que houve intervenção do INCRA nos processos  2008.41.0000502-9, 

2009.41.00003519-6 e 2009.41.00007544-0, possessórias que tramitavam perante a Justiça Estadual; a não existência de pedido formal de concessão de 

lotes em favor dos Srs. Valois Medina e Luiz Nicácio de Brito. 

Às fls. 327-342, foi juntada aos autos ofício do Delegado de Polícia Federal Dr. Fernando Casarin, informando da existência de dois 

inquéritos policiais apurando os fatos supostamente criminosos praticados pelo Sr. Geraldo Crispim (IPLs 241/2001 e 427/2007), bem como cópia da 

representação pela prisão preventiva deste, pedido que restou indeferido pelo MM Juiz Federal da 3ª Vara, fundamento de se tratar de conflito meramente 

possessório. 

Às fls. 349-460 e 462-574, foram juntados os Planos de Manejo de nome de Geraldo Crispim (CEPROF 889) e Agnaldo Araújo 

Nepomuceno (CEPROF 951), respectivamente. 

Em razão dos indícios de que a COOP’ AGROFRUTÍCOLA estaria sendo utilizada para prática de ilícitos, foi solicitado ao cartório 

competente cópia dos documentos de registro que foram juntados às fls. 579-627. 

Às fls. 629-633, verifica-se Despacho, determinando diligências. 

Diante das informações recolhidas, fora determinada a expedição de novo ofício ao INCRA, solicitando os seguintes esclarecimentos: 

se já ajuizada a ação de retomada da parcela 19, Linha15, Setor 4 do PA Joana D’Arc, concedida ao Sr. Geraldo Crispim, referente ao Processo 

Administrativo 54300.000789/2001-32. Caso não ajuizada a referida ação, disponha informações sobre a situação atual do referido processo; se havia 

processo de retomada, também, em relação aos lotes 14 A, 15 e 26, igualmente referidos no Relatório de inspeção elaborado por técnicos do INCRA, em 

maio de 2007; e se tais parcelas estavam inseridas na parte do PA Joana D’Arc que será inundada pela Usina de Santo Antônio. 

Em resposta, o INCRA informou que os lotes 19 e 26, setor 04, Linha 15, do PA Joana D’Arc II, foram encaminhados para a Comissão 

de Supervisão, visando à aplicação da IN 47, de 16/06/2008, e enquadramento das parcelas na condição de evadidas e destinadas aos novos candidatos, 

Informou, ainda, que os lotes 14/A e 15 serão inundados pela Usina Santo Antônio (fl. 635). 

Posteriormente, vislumbra-se o Despacho de Prorrogação de prazo e diligências, fls. 637-641. 

À fl. 643, verifica-se o ofício 4221/2011, expedido à SEDAM/RO, solicitando informações sobre a atual situação dos Planos de 

Manejo em nome de Geraldo Crispim (CEPROF 889), Agnaldo Araújo Nepomuceno (CEPROF 951) e Rosângela da Silva (CEPROF 986) e ainda requer 

que seja informado se os referidos Planos de Manejo ainda estão dentro do prazo de validade e a última vistoria realizada por técnicos do SEDAM. 

Requisição 5/2012 à SEDAM/RO, à fl. 645, reiterando o ofício 4221/2011. 

Em resposta à PR/RO, a SEDAM/RO, por meio do ofício 1033, informa que os empreendimentos em nome de Geraldo Crispim 

(CEPROF 889), Agnaldo Araújo Nepomuceno (CEPROF 951) e Rosângela da Silva (CEPROF 986) se encontram inativos no sistema DOF, ou seja, 

nunca acessaram, sendo que os saldos no sistema SISFLORA foram todos utilizados, conforme relatórios anexados (fls. 646-655). 

Às fls. 657-658, Despacho de prorrogação de prazo. 

Termo de declarações 17/2013 do Sr. César da Silva às fls. 660, relatando a situação dos assentamentos e indícios de irregularidades 

na atuação do INCRA em relação ao Assentamento Joana D’Arc III. Consta no referido termo que o superintendente do INCRA, em reunião, informou 

o seguinte aos Assentados: 

(i) Que continuariam na área, pois ela seria desapropriada com fundamento na MP 558/2012; 

(ii) Que o procedimento da autarquia agrária será no sentido de comprar uma área rural para reassentamento das famílias; 

(iii) Que as dívidas dos agricultores junto ao PRONAF seriam perdoadas, para facilitar novos créditos. 

Ata de reunião realizada na 8ª Promotoria de Justiça do MP/RO, com a finalidade de tratar do reassentamento das famílias integrantes 

do Projeto de Assentamento Joana D’Arc e Vila Franciscana, em razão de alagamentos supostamente provocados pela construção da Usina Hidrelétrica 

de Santo Antônio (fls. 662-663). 
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Impresso o Acórdão proferido no processo autuado sob o número 0008045-87.2012.8.22.0000, em trâmite na 2ª Câmara Especial do 

Tribunal de Justiça de Rondônia, reconhecendo a perda do objeto do agravo regimental e de instrumento, visto que o juízo a quo revogou a sua decisão 

interlocutória que determinou o reassentamento de cerca de 2500 famílias que sofreriam com as consequências da construção da Usina Hidrelétrica (fls. 

664-667). 

Às fls. 668-673, constatou-se Despacho promovendo novas diligências. 

À fl. 674, fora expedido o ofício 5057/2013 – MPF/PRRO/PRDC –, destinado à Superintendência do INCRA no Estado de Rondônia, 

solicitando informar se os lotes 19 e 26, Setor 04, Linha 15 do Projeto de Assentamento Joana D’Arc II serão objeto de retomada e destinados a novos 

beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária. 

Em resposta, a autarquia agrária informou que os lotes 19 e 26, Setor 04, Linha 15, do Projeto de Assentamento (PA) Joana D’Arc II 

foram enquadrados como parcelas evadidas. Na oportunidade, informou ainda que o Sr. Geraldo Crispim Ferreira foi eliminado pelos critérios da Norma 

de Execução/INCRA (NE) 70/2008 (funcionário público) e a Sr. Orminda Gomes da Silva foi eliminada por abandono (fls. 675-678). 

Fls. 679-682, Despacho, determinando diligências. 

Posteriormente, à fl. 683, foi expedido o ofício 515/2014-PRDC ao Superintendente do INCRA/RO, solicitando os seguintes 

esclarecimentos: (i) se já há procedimento de retomada dos lotes 19 e 26, setor 04, Linha 15 do PA Joana D’Arc II; (ii) se foram ou não atingidos pelo 

lago da UHE Santo Antônio. 

Á fl. 684-687, vislumbra-se o Despacho 40/2015 de prorrogação e diligências. 

Consta à fl. 688 Certidão demonstrando que o servidor desta PRDC entrou em contato com a Superintendência do INCRA cobrando 

resposta ao ofício 515/2014 (fl. 683), sendo informado de que este não havia sido localizado. Na oportunidade, foi encaminhada uma cópia do ofício por 

e-mail (fl. 689) 

Em cumprimento ao item 4 do despacho de fls. 684-687, o expediente foi reiterado, constando que a falta de encaminhamento das 

informações requisitadas incidirá os responsáveis nas penas do art. 320 do CP e art. 10 da Lei 7.347/85, com o encaminhamento de cópia do presente 

procedimento ao Núcleo de Combate a Corrupção para a adoção das medidas cabíveis (fl. 690). 

Vale ressaltar que, até o momento, não consta nos autos resposta ao supracitado expediente reiterado. 

À fl. 691, ofício 37/2017 do Conselho Estadual de Direitos Humanos, solicitando informações sobre eventuais 

processos/procedimentos instaurados por iniciativa desta Procuradoria sobre o Projeto de Assentamento Joana D’Arc, no Município de Porto Velho. 

À fl. 692-695, verifica-se o Despacho 22/2016, determinando prorrogação do prazo e diligências. 

Expediu-se o ofício 2041/2016 desta PRDC dirigido ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, encaminhando lista dos 

procedimentos instaurados nesta Procuradoria sobre o assentamento Joana D’Arc no município de Porto Velho/RO (fl. 696). 

Ofício de requisição desta PRDC entregue em mãos próprias ao Superintendente Regional Substituto do INCRA, com os seguintes 

questionamentos (fl. 697); (i) se já há procedimento de retomada para os lotes 19 e 26, Setor 04, Linha 15 do Projeto de Assentamento Joana D’Arc II; 

(ii) se foram ou não atingidos pelo lago da UHE Santo Antônio. 

À fl. 698-701, Despacho 8/2017, determinando prorrogação do prazo e diligências. 

Certidão 07, à fl. 702, na qual consta estabelecimento de contato com servidor do INCRA, em 07 de março de 2017, que se 

compromete a encaminhar resposta a expediente desta PRDC até a data 10/03/2017. 

Ofício 190/2017-INCRA/SR-17/RO/GAB e anexos, às fls. 703-707, por meio do qual o INCRA prestou as seguintes informações: 

Quanto ao Lote 19, Linha 15, Setor 4, PA Joana D’Arc II: o processo administrativo n° 54300.000789/2011-32 trata sobre o Contrato 

de Assentamento do Sr. GERALDO CRISPIM FERREIRA (CPF: 634.431.982-87) no imóvel denominado Lote 19, Linha 15, Setor 4, Gleba Jacy Paraná, 

PA Joana D’Arc II, com área de47,5124 ha, no Município de Porto Velho/RO. Após os trâmites administrativos, o Sr. GERALDO foi eliminado do 

Programa  Nacional de Reforma Agrária – PNRA por ser funcionário público (Norma de Execução n°70/2008). Não há processo de retomada do referido 

imóvel. De acordo com informações (cópias anexas) da Santo Antônio, datadas de 01/03/2013 e 23/02/2017, o imóvel foi atingido pelo lago da UHE 

Santo Antônio, e, por conta desse fato, possivelmente não haverá retomada. 

Quanto ao Lote 26, Linha 15, Setor 4, PA Joana D’Arc II: O processo administrativo n° 54300.000453/2003-31 trata sobre o Contrato 

de Assentamento da Sra. ORMINDA GOMES DA SILVA (CPF: 422.427.622-49) no imóvel denominado Lote 26, Linha 15, Setor 4, Gleba Jacy Paraná, 

PA Joana D’Arc II, com área de 49,4119  ha, no Município de Porto Velho/RO. Após os tramites administrativos, a Sra. ORMINDA foi eliminada do 

PNRA por motivo de abandono de parcela (Instrução Normativa – IN n°71/2012). Não há processo de retomada do referido imóvel. Não há informação 

da Santo Antônio Energia constatando que o imóvel foi atingido pelo lago da UHE Santo Antônio. Logo, conclui-se que o imóvel não foi atingido. 

Às fls. 708-710, o Despacho 392/2017, determinando apenas diligências. 

Ofício 2994/2017 desta PRDC, dirigido ao Superintendente do INCRA/RO, solicitando informações atualizadas sobre o imóvel 
denominado Lote 26, Linha 15, Setor 4, Gleba Jacy Paraná, no Município de Porto Velho (fl.711). 

Às fls. 712-714, consta o ofício 35/2018, determinando prorrogação do prazo e diligências. 

À fl. 16766/2018/SR(17)RO-G/INCRA, em resposta ao ofício 2994-2017-PRDC-MPF-PRRO, informando que: 

(i) Em vistoria realizada em 24/06/2016, foi encontrado no local o Sr. Josafá Pereira da Silva, ocupando o imóvel; 

(ii) Não foi realizado procedimento de regularização do ocupante diante do apontamento e suspensão cautelar pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU – através do Acórdão 775/2016; 

(iii) Diante da publicação da lei 13.465 de 14/07/2017, Decreto 9.311 de 15/03/2018 e mais recentemente Nota Técnica 423 de 

21/03/2018, onde orienta acerca dos procedimentos para regularizar ocupação de lote sem autorização do INCRA em áreas de projeto de assentamento 

criado até 22/12/2014, a Superintendência Regional no Estado de Rondônia – SR – 17/RO iniciará paulatinamente, em acordo com a capacidade 

operacional, a regularização das ocupações em lotes de projetos de assentamento da Reforma Agrária. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É, em síntese, o relatório. 

Pois bem. Analisando os autos, constata-se que a investigação levada a efeito no presente procedimento não merece prosperar. A 

questão enfrentada pela comunidade que reside no Assentamento Joana D’Arc II e III é deveras problemática, contudo, em análise ao procedimento em 

questão, verifica-se o resultado satisfatório em consonância com o objeto inicial, considerando que as irregularidades em relação à dificuldade de 

regularizar o assentamento foram sanadas durante o inquérito. 

As questões criminais foram encaminhadas à Polícia Federal, os Inquéritos policiais foram instaurados e as questões de atuação do 

INCRA na seara administrativa foram e continuam sendo realizadas. 
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Desta feita, o acompanhamento dos expedientes por meio de Inquérito Civil não se mostra adequado, tendo em vista não haver 

necessidade de diligências investigatórias, tampouco, por enquanto, medidas que desafiem Recomendação, Termo de Ajustamento de Conduta. 

Pelo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do feito, com fulcro no art. 9º da Lei nº 7.347/85. 

Por oportuno, esclareça-se que nada impede a reabertura do presente inquérito, conforme previsto no art. 19 da Resolução 87 do 

CSMPF, in verbis: 

Art. 19 – O desarquivamento do inquérito civil, diante de novas provas ou para investigar fato novo relevante, poderá ocorrer no 

prazo máximo de 6 (seis) meses após o arquivamento. Transcorrido esse lapso, será instaurado novo inquérito civil, sem prejuízo das provas já colhidas 

(Redação dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010). 

Considerando que o presente Inquérito Civil fora instaurado de Ofício inaplicável as disposições do art. 17, § 1º da Resolução CSMPF 

87, de 03/08/2006. 

Considerando ainda o interesse público, a natureza da matéria e em atenção ao princípio da publicidade e ao accountability, 

encaminhe-se o presente despacho também para publicação no sítio eletrônico desta Procuradoria da República, possibilitando que qualquer interessado 

possa recorrer do presente arquivamento no prazo legal (10 dias). 

Após os procedimentos de praxe, remetam-se os autos ao NAOP-PFDC da 1ª Região para o necessário reexame, em cumprimento ao 

disposto nos arts. 62, inc. IV, da LC n. 75/93, 9º, §1º, da Lei n. 7.347/85 e 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87, de 2006 e na Portaria PGR n. 653 de 

30/10/2012. 

Publique-se, na forma do artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 87, de 03/08/2006. 
 

RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00009394-2019| 

PORTARIA Nº 24, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

7º OFÍCIO – SAÚDE, PREVIDÊNCIA E CIDADANIA. 7º OFÍCIO. SAÚDE. 

INCORPORAÇÃO E DISPENSAÇÃO. MEDICAMENTO ENOXAPARINA 

SÓDICA. TRATAMENTO DE GESTANTES COM RISCO DE 

TROMBOFILIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
 

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); 

RESOLVE: 

Com fundamento nos dispositivos legais referidos, converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, a fim 

de apurar, em caráter coletivo, a incorporação e a dispensação do medicamento Enoxaparina Sódica para o tratamento de gestantes com risco de trombo 

filia, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Desde logo determina-se o que segue: 

a) autue-se a presente portaria como Inquérito Civil, nos termos do art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP, procedendo-se aos devidos controles nos sistemas informatizados desta Órgão; 

b) comunique-se a instauração do Presente à r. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão ou à r. 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão; 

c) após, cumpram-se as demais determinações. 
 

ANDRÉ TAVARES COUTINHO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00009460-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019. 
 

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

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

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

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

c) considerando que o objeto do presente procedimento insere-se 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 na NF nº 1.33.000.000500/2019-63, versando sobre alterações negativas promovidas por 

particular no interior da APA do Anhatomirim, Governador Celso Ramos. 

Converta-se em INQUÉRITO CIVIL a notícia de fato acima indicada, de mesma numeração, para promover a apuração dos fatos 

noticiados e se foram tomadas providências de desfazimento das construções e de recuperação ambiental da área. 

Autue-se a presente portaria e as peças de informação que a acompanham como inquérito civil, com o seguinte descritor: 

4ª CCR. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. APA. ICMBIO. OBRAS EM TERRENO DE MARINHA. APA 

DO ANHATOMIRIM, AUTORIZAÇÃO DO ICMBIO. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I 

e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

ANALÚCIA HARTMANN 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SJC-SP-00001297-2019| 

PORTARIA Nº 1, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através do Procurador da República signatário, e considerando o disposto nos arts. 129, III, 

da CF, e 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85, bem como o disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público 

e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e considerando, ainda, o que consta do Inquérito 

civil nº 1.34.014.000095/2016-44, DETERMINA a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, para 

acompanhar o Projeto de Recuperação Ambiental SARE 4675, CAR 35356060308497, ou outro que PRAD ou TCRA que eventualmente venha a ser 

legalmente substituído. Determina-se, ainda, a realização das seguintes diligências: a) o registro da presente portaria; b) a comunicação da instauração 

do ICP à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no prazo de 10 dias, acompanhado de cópia desta portaria, para fins de publicação no Diário Oficial, nos 

termos do art. 16, § 1º, I, da Resolução nº 87/06; c) o retorno dos autos para deliberação acerca das diligências iniciais. 

 

FERNANDO LACERDA DIAS 

Procurador da República 
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