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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00192429-2019| 

PORTARIA Nº 32, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

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

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

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

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

no âmbito do Ministério Público e que a Portaria 350, de 28 de abril de 2017, MPF/PGR, dispõe sobre a instauração de procedimentos administrativos 

eletrônicos; 

Considerando a notícia publicada pelo jornal Folha de S. Paulo no dia 31 de março de 2019 com o título “O Ministério da Saúde 

ainda não realizou, em 2019, compra do misoprostol, medicamento de uso obrigatório em 4.141 serviços de saúde obstétricos com leitos do SUS” e 

indispensável para a realização de aborto legal e de tratamento do aborto incompleto; 

Considerando que o misoprostol faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e que é essencial ao 

cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PNAISM; 

Considerando que o aborto legal é um direito fundamental das mulheres, devendo ser prestado esse serviço pelo SUS, nas unidades 

de saúde competentes, de forma respeitosa e eficaz; 

RESOLVE: 

1º) Instaurar, de ofício, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO eletrônico com a seguinte ementa: “Acompanhamento: a) da 

aquisição, pelo Ministério da Saúde, de medicamentos de uso obrigatório em serviços de saúde obstétricos; e b) da prestação, pelo SUS, de serviço de 

abortamento legal”. 

2º)  Publique-se. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão  
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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00191905-2019| 

PORTARIA N° 29, DE 15 DE ABRIL 2019 

 

Designa Coordenador Suplente da Unidade Descentralizada da Corregedoria da 

4a Região 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, pelo art. 3º, V, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução CSMPF n.º 100, 

de 03 de novembro de 2009), 

RESOLVE: 

Art. 1º Dispensar, a pedido, o Procurador Regional da República JANUÁRIO PALUDO, do encargo de Coordenador Suplente da 

Unidade Descentralizada Corregedoria do Ministério Público Federal da 4a Região. 

Art. 2º Designar como Coordenador Suplente da Unidade Descentralizada da Corregedoria do Ministério Público Federal na 4ª Região 
o Procuradora Regional da República JOÃO HELIOFAR DE JEJUS VILLAR, para o biênio 2018-2019. 

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

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

 

OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00193018-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

Inclui membro no Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, instituído por 

meio da Portaria 1ª CCR/MPF nº 27, de 05 de dezembro de 2018 (PGR-

00678488/2018). 

 

A COORDENADORA DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 
de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art.1º Incluir a Promotora da Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, Sandra Soares de Pontes, no Grupo de Trabalho 
Interinstitucional Proinfância, instituído por meio da Portaria 1ª CCR/MPF nº 27, de 05 de dezembro de 2018 (PGR-00678488/2018). 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 1ª CCR/MPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00193097-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

Inclui membro no Grupo de Trabalho Saúde (GT - Saúde), instituído por meio da 

Portaria 1ª CCR/MPF nº 25, de 05 de dezembro de 2018 (PGR-00678453/2018). 

 

A COORDENADORA DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

exercício das atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, da Resolução nº 102, 

de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art.1º Incluir o Procurador da República atualmente lotado no Município de Castanhal/PA, Bruno Araújo Soares Valente, no Grupo 
de Trabalho Saúde, instituído por meio da Portaria 1ª CCR/MPF nº 25, de 05 de dezembro de 2018 (PGR-00678453/2018). 

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 1ª CCR/MPF 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00007054-2019| 

PORTARIA N° 49, DE 15 DE ABRIL DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (EM EXERCÍCIO) EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos 

artigos 78 e 79 da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 

de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO a indicação da Procuradora-Geral de Justiça em exercício, por meio da Portaria POR-PGJ 923, de 12 de abril de 
2019; 
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RESOLVE: 

Art.1º Fica designada Promotora de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, durante afastamento do titular, 

conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 

São João 116ª  Larissa de Almeida Moura Albuquerque 11/4 a 20/4/2019 férias 

 

Art.2º Deve a Promotora de Justiça indicada nesta portaria comunicar o início de exercício na Zona Eleitoral (ZE) e apresentar 
relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), conforme a Portaria PRE/PE 4/2016. 

Art.3º Conforme a Portaria PRE/PE 4/2016, o envio do relatório a que se refere o art. 2º é obrigatório e será trimestral, nos anos não 

eleitorais, até o quinto dia útil dos meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto dia 

dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

§1º Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 

§2º O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (www2.prepe.mpf.mp.br//menu/relatorio-

de-produtividade), onde há legislação, jurisprudência, modelos de peças, artigos, comunicações, ofícios e outros documentos. 

Art.4º O(a) promotor(a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 

do relatório de produtividade ao(à) que assumir as funções na ZE. 

Art.5º Em decorrência da Portaria 692/2016, da Procuradoria-Geral da República, que institui e regulamenta, no Ministério Público 

Eleitoral, o procedimento preparatório eleitoral (PPE), o(a) Promotor(a) de Justiça deverá, ao instaurar PPE, proceder à comunicação do órgão revisional 
(PRE/PE) por meio eletrônico (prepe-eleitoral@mpf.mp.br), e, na mesma oportunidade, solicitar publicação da portaria de instauração. 

Parágrafo único. Conforme a Portaria 692/2016 da PGR, promoções de arquivamento de PPEs deverão ser enviadas à PRE/PE, com 
os autos, para análise e, sendo o caso, homologação. 

Art.6º Incumbe aos(às) novos(as) promotores(as) designados(as) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita 
(www2.prepe.mpf.mp.br/menu2/registro). 

Parágrafo único. Os(as) promotores(as) que já possuírem cadastro na Área Restrita da PRE/PE ficam dispensados de fazer nova 

solicitação e deverão apenas, quando necessário, atualizar seus dados. 

Art.7º Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às regras contidas nas Resoluções 

Conjuntas PGJ/PRE 1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o disposto no art. 9º, V, da Lei Complementar 
Estadual 12, de 27/12/1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28/12/1998. 

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

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral Substituto  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00017793-2019| 

PORTARIA Nº 24, DE 9 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da procuradora da República signatária, 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 função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias 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 n° 1.13.000.000906/2018-58 foi instaurado com a finalidade de apurar suposta 

inércia do INCRA quanto à implementação dos Planos de Uso e a conflitos fundiários no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) NOVO 

ORIENTE, situado no município de Humaitá; 

CONSIDERANDO que, no transcorrer das investigações preliminares, foi reunido lastro probatório mínimo para a instauração de 

procedimento investigatório civil, bem como tendo em vista que as irregularidades referidas na representação se inserem na esfera de atribuições do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, por intermédio 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, tendo por objeto “apurar suposta inércia do INCRA quanto à implementação dos Planos 

de Uso e a conflitos fundiários no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) NOVO ORIENTE, situado no município de Humaitá/AM”. 

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

1 – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, enviando-se o presente expediente à COJUD; 

2 – Após, cumpra-se a diligência do despacho que determinou a instauração do presente Inquérito Civil. 

 

MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00026249-2019| 

PORTARIA Nº 111, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e em atendimento 

ao voto 586/2019, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino, e acolhido por unanimidade na deliberação da 4ª CCR, Sessão 546ª, 

de 27 de março de 2019, e o que consta no despacho de fls 204, resolve: 

Art. 1º. Designar a Procuradora da República BARTIRA ARAÚJO GOES, lotada na PR/BA, para oficiar nos autos 

Nº1.14.000.003495/2014-91. 

Art. 2º Caso o titular designado esteja gozando de desoneração ou esteja afastado, assumirá o encargo dos autos o substituto designado 

pela competente portaria. 

Art. 3º Caso o membro titular do ofício a que se refere a presente designação seja promovido ou removido para outro ofício ou unidade 

do MPF, oficiará no referido procedimento aquele que o suceder na titularidade do 17º Ofício da Procuradoria da República no Estado da Bahia. 

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

FÁBIO CONRADO LOULA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00026246-2019| 

PORTARIA N° 116, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o 

que consta do OFICIO SESUD N. 443/2019- 24ª Vara, resolve: 

Art. 1º Designar a Doutora VANESSA CRISTINA GOMES PREVITERA VICENTE, Procuradora da República, para oficiar como 

membro do Ministério Público Federal durante a Inspeção Anual da 24ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no período de 13.05.2019 a 

17.05.2019. 

 

FÁBIO CONRADO LOULA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-EUN-BA-00001341-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento nº 1.14.010.000179/2018-72. Converto o presente procedimento 

em Inquérito Civil Público para apurar suposto desvio e apropriação de recursos 

públicos federais oriundos do Convênio nº. 6958/2013, firmado entre o FNDE e 

o município de Itabela/Ba, no ano de 2014, durante a gestão de Paulo Ernesto 

Pessanha da Silva. 

 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

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

CONSIDERANDO a atribuição prevista no art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2006, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal; 

CONSIDERANDO o que consta no procedimento nº 1.14.010.000179/2018-72; 

RESOLVE: 

I. Converto o presente procedimento em Inquérito Civil Público para apurar suposto desvio e apropriação de recursos públicos federais 

oriundos do Convênio nº. 6958/2013, firmado entre o FNDE e o município de Itabela/Ba, no ano de 2014, durante a gestão de Paulo Ernesto Pessanha 

da Silva. 

II. Determinar ao Cartório da Procuradoria da República em Eunápolis/BA: 

a) Registrar e autuar a presente Portaria com os documentos que a instruem, vinculando-os à 5ªCCR; 

b) Solicitar a publicação da presente portaria em conformidade com o inciso IV, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada 

de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

III – Nomear a servidora SCHEYLA CARINE DE MENDONÇA OLIVEIRA, ocupante do cargo de técnico administrativo, nos 

termos do inciso V, do art. 5º, da Resolução n.º 87, edição consolidada de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, para 

atuar como secretária, a qual será substituída em suas ausências pelos demais servidores desta Procuradoria da República, por meio de termos nos autos. 

IV – Cumpra-se a seguinte diligência preliminar: acautelem-se os autos, tendo em vista a necessidade de aguardar a resposta ao ofício 

nº 164/2019. 

V – Após, nova conclusão. 

 

FERNANDO ZELADA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00003346-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 11 DE ABRIL 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; 
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b) Considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII, b, e art. 7º, inciso I, ambos da Lei Complementar n° 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 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, notadamente proteção ao patrimônio público; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução n° 23/2007 

do CNMP: Proteção Histórico-Cultural da Estação Ferroviária de Brumado. 

Determina, ainda: 

a) que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato; 

b) a realização de relatório fotográfico pelo setor de transporte da Procuradoria mediante diligência externa, conforme Portaria 

1.048/2015. 

 

ROBERTO DOLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00003347-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 11 DE ABRIL 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, ambos da Lei Complementar n° 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 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, notadamente proteção ao patrimônio público; 

Determina a instauração de Inquérito Civil Público, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 4º da Resolução n° 23/2007 

do CNMP: Investigação Patrimonial de Antônio Cosme Silva. 

Determina, ainda: 

a) que seja comunicada a 5ª CCR a respeito do presente ato; 

b) Solicite-se à Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada da Bahia que informe as residências de ANTÔNIO COSME SILVA, 

de eventuais cônjuge e filhos nos últimos dez anos. 

  

ROBERTO D'OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00003020-2019| 

PORTARIA Nº 22, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar 

n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 

artigos 5º, III, “b” e 6º, inciso VII, “b” da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000080/2019-31 foi autuada a partir do encaminhamento do processo nº 

10530.724846/2018-31, que trata de representação por ato de Improbidade Administrativa em desfavor do prefeito do município de Amelia 
Rodrigues/BA, por irregularidades quanto ao recolhimento de contribuições sociais destinadas a Previdência Social. (12/2013 a 12/2016). 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo na forma do disposto no art. 2º, II, da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, determinando 

o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 

O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 

 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 

Procurador da Republica 



DMPF-e Nº 73/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de abril de 2019 Publicação: segunda-feira, 22 de abril de 2019 6 

 

 

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. 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00020558-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 10 DE ABRIL 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 no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

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

CONSIDERANDO a decisão no procedimento de conflito de atribuição 1.15.000.001830/2006-70, que reconheceu a atribuição do 

MPF - Procuradoria da República no Estado do Ceará, para apurar eventual irregularidade na concessão de crédito de ex- administrador do Banco do 

Nordeste do Brasil, Agência Maracanaú-CE; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar seguimento às investigações, DETERMINA: 

1. Converter o PAC-PGR em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação. 

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

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

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87, de 06 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal. 

 

RICARDO MAGALHÃES DE MENDONÇA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00030076-2019| 

PORTARIA Nº 128, DE 11 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, 

da Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea “b”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o teor dos autos do Procedimento sob o nº. 1.16.000.002335/2018-84, instaurado para apurar suposta 

irregularidade na renovação antecipada do Contrato de Concessão da Ferrovia Carajás; 

CONSIDERANDO que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial 

acerca das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

DETERMINA: 

1. a conversão do presente procedimento em Inquérito Civil; 

2. a publicação desta Portaria, como de praxe; 

3. a verificação do decurso do prazo de 1 ano. 

Publique-se e registre-se. 

 

SIGNATÁRIA: ANNA CAROLINA RESENDE MAIA GARCIA, 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00018062-2019| 

PORTARIA N° 8, DE 3 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da 

Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 75/93; pela Resolução n. 174/2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP); e 

Considerando a necessidade de atualização do cadastro de instituições aptas a receberem prestadores de serviços e prestações 

pecuniárias decorrentes de condenações ou acordos criminais nas Varas criminais da Seção Judiciária de Goiás; Considerando que a última atualização 

ocorreu há mais de 5 anos; Instaure-se Procedimento Administrativo de Acompanhamento para verificação de regularidade e funcionamento das 

instituições atualmente cadastradas, bem como para possível inclusão de novas entidades hábeis a receber prestadores de serviço e penas pecuniárias 

oriundas de condenação ou acordo penal fixados nas Varas Criminais da Seção Judiciária de Goiás. 

Determino:  

a) junte-se a relação das entidades atualmente cadastradas na 5ª e na 11ª Varas federais; b) junte-se o pedido de inclusão formulado 

pela ONG Defesa Comunitária; c) remeta-se à 5ª e à 11ª Varas ofício pedindo a inclusão da ONG - Associação dos Idosos do Jardim Balneário Meia 

Ponte e Bairros Adjacentes, acompanhado da documentação da entidade e relatório de visita já realizada por este signatário; d) que a Secretaria deste 

gabinete reúna as listas da 5ª e da 11ª Varas em uma relação só, excluindo-se as repetições e se atentando que algumas estão constando em apenas uma 

das listas; e) após, encaminhe-se a lista unificada das entidades, bem como o pedido da ONG Defesa Comunitária, ao Setor de Diligências Externas da 

PRGO, determinando-se que se realize visita presencial em cada uma delas, sem aviso prévio, para fins de verificação de regularidade e funcionamento 

das instituições, devendo ser confeccionados relatórios individuais de diligência devidamente instruído com fotos, data e horário da diligência, com as 

seguintes informações: e.1) nome, atual endereço, telefone e dados bancários da da instituição; e.2) identificação do responsável; e.3) infraestrutura e 

atividades desenvolvidas; e.4) se tem interesse em receber prestadores de serviços e doações, alertando que as doações serão direcionadas 

preferencialmente às instituições que concordarem em receber prestadores de serviços; e.4) indicação das atividades a serem desempenhadas; e.5) dias e 

horários para prestação dos serviços. 

 

RAFAEL PAULA PARREIRA COSTA 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00014434-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 12 DE ABRIL DE 2019 

 

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas no artigo 129, incisos VI, VIII e 

IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, considerando ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle 

externo da atividade policial, bem assim a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa, 

Considerando que é função institucional do Ministério Público o exercício de controle externo da atividade policial (artigo 129, inciso 

VII, da Constituição Federal); 

Considerando que o controle externo da atividade policial deve ser exercido de modo a assegurar o respeito aos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, 

bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei; a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio 

público; a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de poder; a indisponibilidade da persecução penal; a competência dos órgãos incumbidos 

da segurança pública (artigo 3º da Lei Complementar nº 75/93); 

Considerando que, o exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público se dá por meio de medidas judiciais 

e extrajudiciais, podendo ter livre ingresso em estabelecimentos policiais ou prisionais; ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade-fim 

policial; representar à autoridade competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou 

abuso de poder; requisitar à autoridade competente para instauração de inquérito policial sobre a omissão ou fato ilícito ocorrido no exercício da atividade 

policial; promover a ação penal por abuso de poder (artigo 9º da Lei Complementar nº 75/93); 

Considerando a disciplina estabelecida pela Recomendação nº 20/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

alterada pelas Resoluções nº 65/2011, 98/2013, 113/2014 e 121/2015; 

Resolve: 

INSTAURAR Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados à inspeção da Delegacia de Polícia Rodoviária 

Federal em Diamantino/MT, a ser realizada no dia 02 de maio do corrente ano. 

Registre-se e autue-se a presente. 

 

PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00014435-2019| 

PORTARIA Nº 84, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001322/2018-65. 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 com o objetivo de apurar a formação e regularização fundiária do núcleo urbano e industrial do 

município de Itanhangá/MT, onde se encontram instaladas os empreendimentos Evva Com. De Madeiras e Serviços de Transporte e Terraplanagem 

LTDA e Madeireira Três Irmãos LTDA EPP, em situação de regularidade ambiental. 

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. 

 

RICARDO PAEL ARDENGHI 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00011690-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 11 DE ABRIL DE 2019 

 

Documento PR-MS-00007558/2019. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts.127, caput, e 129, inc. III, da Constituição Federal; no art. 5º, inc. 

III, alínea e e inc. V, alínea a, bem como no art.6º, inc. VII, alínea c, da Lei Complementar n.º 75/93; no art.8º, § 1º, da Lei n.º7.347/85; no art. 1º, caput 

da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e nos arts. 1º, caput, e 4º, inc. II, da Resolução n.º 87, de 

6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO a Resolução do Ministério da Educação Nº 26, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da 

alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e a Lei Nº 11.947, de 16 de junho 

de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; 

CONSIDERANDO o Documento PR-MS-00007558/2019, no qual está presente a promoção de arquivamento do Inquérito Civil n° 

1.21.000.002011/2015-53 que tem como determinação a instauração de novo Inquérito Civil, tendo por objeto: “ Apurar as irregularidades identificadas 
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no Relatório de Monitoramento n° 48/2017/COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE, elaborado pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar, tendo por objeto o município de Campo Grande ; 

CONSIDERANDO as irregularidades apontadas no Relatório de Monitoramento n° 48/2017/COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE, 

elaborado pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quais sejam: 

 

1. Processo de Licitação 

 Constatações Recomendações do FNDE 

1.1.  
Utilização da modalidade Pregão Presencial 

no exercício de 2016 

Observar o recomendado no Acórdão nº 1383/2009-1ª Câmara, no que se refere à adoção por 

parte das Entidades Executoras do Pregão preferencialmente na sua forma eletrônica, como 

modalidade licitatória para compra dos gêneros alimentícios do Programa de Alimentação 

Escolar, em obediência aos princípios da economicidade e eficiência. Justificar a não 

utilização do Pregão na forma eletrônica, conforme § 1º do art. 4º do Decreto nº 5.450/2005. 

1.2. 
Ausência de solicitação de amostras durante o 

processo licitatório de 2016 

Observar a obrigatoriedade de apresentação de amostras de gêneros alimentícios destinados à 

alimentação escolar para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, limitando-se ao 

licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar. Caso não seja aceito o material 

entregue para análise, deve ser exigido do segundo e assim sucessivamente até ser 

classificada empresa que atenda plenamente as exigências do ato convocatório – Acórdão nº 

2749/2009 – Plenário. 

1.3 

Ausência no preâmbulo do edital à referência 

ao Decreto 3.555/2000, por se tratar de 

Pregão Presencial, no exercício de 2016 

Providenciar que, no preâmbulo do edital, haja referência ao Decreto nº 3.555/2000. 

1.4. 

Os editais definiram o tipo de licitação pelo 

menor preço por lote do processo do exercício 

de 2017 

Utilizar, na aquisição dos gêneros alimentícios para a execução do Programa, a adjudicação 

por item, consoante determina o Tribunal de Contas da União/TCU – Súmula 247; Decisão 

393/1994 e 503/2000. 

1.5. 

Não constam o cardápio e a assinatura da 

Nutricionista Responsável Técnico (RT), no 

Termo de Referência, nos processos de 2017. 

Providenciar que o Termo de Referência referente à solicitação de aquisição dos gêneros 

alimentícios para a Alimentação Escolar sejam assinadas pela Nutricionista Responsável 

Técnico pelo Programa e estes anexados aos processos. 

1.6. 
Aquisição de gêneros alimentícios 

considerados restritos 

Observar o disposto no artigo 23 da Resolução FNDE 26, de 17 de junho de 2013 quanto à 

aquisição de gêneros alimentícios considerados proibidos e restritos, mais especificamente 

quanto à proibição de se adquirir com os recursos do PNAE bebidas com baixo teor 

nutricional. 

1.7. 
Ausência de solicitação de amostras nos 

certames licitatórios, do exercício 2017 

Respeitar o disposto nos § § 3º e 4º da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, quanto à adoção de 

medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade com adequadas condições 

higiênicas e sanitárias e à previsão em edital de licitação ou na chamada pública da 

apresentação de amostras para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais 

deverão ser submetidas a testes necessários. 
 

2. Chamada Pública 

 Constatações Recomendações do FNDE 

2.1. 

Não atingimento do percentual mínimo de 

30% na aquisição de produtos oriundos da 

agricultura familiar 

Observar o que dispõe o artigo 24 da Resolução CD/FNDE n.º 26/2013, no sentido de que do 

total dos recursos provenientes do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor 

Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. 

2.2. 
Ausência de solicitação de amostras nos 

certames licitatórios, do exercício 2017 

Respeitar o disposto nos §§ 3º e 4º da Resolução/CD/FNDE nº 26/2013, quanto à adoção de 

medidas que garantam a aquisição de alimentos de qualidade com adequadas condições 

higiênicas e sanitárias e à previsão em edital de licitação ou na chamada pública da 

apresentação de amostras para avaliação e seleção do produto a ser adquirido, as quais 

deverão ser submetidas a testes necessários. 

2.3. 
A Eex não realizou mapeamento local para a 

Chamada Pública 

Para identificar a diversidade e a quantidade dos gêneros alimentícios ofertados pela 

agricultura familiar que poderão ser utilizados no cardápio da alimentação escolar, é de 

grande importância que haja um diálogo e um trabalho conjunto entre as Secretarias de 

Educação e de Agricultura (ou equivalente) da entidade executora, e destas com as 

representações da agricultura familiar e de segmentos que possam trabalhar com a 

interlocução entre ambas, como as entidades locais de assistência técnica e extensão rural 

(ATER). A partir dessa articulação, será possível realizar o mapeamento dos produtos da 

agricultura familiar local. O mapeamento deve conter, no mínimo, a discriminação dos 

produtos locais, quantidade de produção e época de colheita (calendário agrícola). A 

participação do nutricionista é de fundamental importância nesse processo, pois é este o 

profissional que irá compor o cardápio escolar, levando em consideração o mapeamento dos 

produtos da agricultura familiar local. 
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3. Notas fiscais 

 Constatações Recomendações do FNDE 

3.1. 
Notas fiscais sem identificação do Programa e 

nome do FNDE. 

Observar o disposto no art. 62 e seu parágrafo único da Resolução FNDE nº 26, de 17 de 

junho de 2013, que determina que os documentos fiscais ou equivalentes, comprovantes das 

despesas realizadas na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 

(notas fiscais, recibos, faturas e quaisquer outros documentos comprobatórios), relativos às 

aquisições para a alimentação escolar, sejam emitidos em nome da Eex, devidamente 

identificados com o nome do FNDE e do PNAE e, também, devidamente atestados por 

responsável designado formalmente pela Entidade Executora. 

 

4. Termo de Compromisso e ações implementadas em relação ao controle de qualidade 

 Constatações Recomendações do FNDE 

4.1. 
Ausência de celebração do Termo de 

Compromisso 

Observar o § 1º e § 2º do art. 33 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 (submissão ao controle 

de qualidade, na forma de termo de compromisso). 

 

5. Nutricionista Responsável Técnico RT 

 Constatações Recomendações do FNDE 

5.1. 

Não observação do que determina a 

Resolução nº 465, do Conselho Federal de 

Nutrição, e suas substituições, em 

consonância com o estabelecido no § 5º do 

art. 6º, da Resolução 26 de 17 de junho de 

2013, que estabelece a obrigatoriedade da Eex 

dar condições suficientes e adequadas de 

trabalho para o profissional nutricionista, 

inclusive, cumprindo os parâmetros 

numéricos recomendados de nutricionista por 

escola. 

Observar as condições e parâmetros da Resolução nº 465, do Conselho Federal de Nutrição, 

e suas substituições. 

5.2. 

Ausência do diagnóstico e acompanhamento 

do estado nutricional de todos os alunos da 

rede, conforme dispõe o art. 12, § 1º, inciso I, 

da Resolução CD/FNDE nº 26/2013 e art. 3º, 

I, da Resolução CFN nº 465/2010. 

A Eex deve realizar o diagnóstico e acompanhamento do estado nutricional, calculando os 

parâmetros nutricionais para atendimento da clientela (educação básica: educação infantil – 

creche e pré-escola – ensino médio, EJA – educação de jovens e adultos) com base no 

resultado da avaliação nutricional, em consonância com os parâmetros definidos em 

normativas do FNDE, conforme dispõe o art. 3º, I da Resolução CFN nº 465/2010. 

 

6. Conselho de Alimentação Escolar 

 Constatações Recomendações do FNDE 

6.1. Não atuação de membros do CAE 
Substituir os membros do CAE não atuantes conforme dispõe o § 14 do art. 34 da Resolução 

FNDE nº 26/2013. 

6.2. O CAE não recebeu capacitação 

Promover treinamento dos membros do Conselho de Alimentação Escolar, inteirando-se 

acerca do Programa Nacional de Formação Continuada à Distância nas Ações do FNDE (…) 

o Tribunal de Contas da União – TCU, também disponibiliza formação à distância. 

 

7. Áreas de armazenamento e produção 

 Constatações Recomendações do FNDE 

7.1. 

Botijão de gás na área de preparo dos gêneros 

alimentícios – Unidades Escolares 2, 4, 5, 6 e 

7. 

De acordo com a ABNT deve existir área exclusiva para armazenamento de recipientes de 

GLP e seus acessórios. A delimitação desta área deve ser com tela, grades vazadas ou outro 

processo construtivo que evite a passagem de pessoas estranhas à instalação e permita uma 

constante ventilação – item 9.12.12 da Portaria CVS-6/99, de 10 de março de 1999, da 

ANVISA. 

7.2. 

Ausência de controle de saúde dos 

manipuladores das escolas – Unidades 

Escolares 1 a 7. 

Observar o item 4.6.1 da Resolução RDC/ANVISA nº 216/2004 (o controle de saúde deve 

ser registrado e realizado de acordo com legislação específica). 

7.3. 
As portas não são ajustadas ao batente – 

Unidades Escolares 1, 2, 4 e 6. 

Conforme determinação do item 4.1.4 da Resolução RDC/ANVISA nº 216/2004, as portas e 

janelas devem ser mantidas ajustadas aos batentes; as portas da área de preparação e 

armazenamento devem ser dotadas de fechamento automático. 
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7.4. 

Ausência, na área de manipulação de 

alimentos, de lâmpadas dotadas de sistema de 

segurança contra quedas acidentais – 

Unidades Escolares 2, 4, 6 e 7. 

Observar o item 4.1.8 da Resolução RDC/ANVISA nº 216/2004 (a iluminação da área de 

preparação deve proporcionar a visualização de forma que as atividades sejam realizadas em 

comprometer a higiene e as características sensoriais dos alimentos) 

7.5. 

Manipuladores, nas escolas visitadas, sem 

uniformes e proteção – Unidades Escolares 1 

a 7. 

Cabe à Gestão Municipal viabilizar uniforme de trabalho bem como Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) necessários à execução de suas funções. Fiscalizar e exigir que os 

manipuladores de alimentos estejam uniformizados, com uniformes limpos com proteção 

para os cabelos e sapatos fechados, conforme itens 4.6.3 da Resolução RDC/ANVISA nº 

216/2004. 

7.6. 

Ausência de telas milimétricas nas aberturas 

externas da cozinha – Unidades Escolares 2, 3 

(só na cozinha), 4 e 5. 

Observar o item 4.1.4 da Resolução RDC/ANVISA nº 216/2004 (as aberturas externas das 

áreas de armazenamento e preparação de alimentos, inclusive o sistema de exaustão, devem 

ser providas de telas milimetradas para impedir o acesso de vetores e pragas urbanas – as 

telas devem ser removíveis para facilitar a limpeza periódica) 

7.7. 

Ausência de cartazes de orientação aos 

manipuladores sobre a correta lavagem das 

mãos e demais hábitos de higiene, afixados 

em locais de fácil visualização – Unidades 

Escolares 1 a 7. 

Observar o item 4.6.4 da Resolução RDC/ANVISA nº 216/2004 (devem ser fixados cartazes 

de orientação aos manipuladores sobre a correta lavagem e antisepsia das mãos e demais 

hábitos de higiene, em locais de fácil visualização, inclusive nas instalações sanitárias e 

lavatórios). 

7.8. 

Ausência de ventilação adequada nos locais 

de armazenagem – Unidades Escolares 1, 2, 

3, 4, 5 e 6. 

Adotar providências para que os locais de armazenamento dos gêneros alimentícios sejam 

providos de ventilação adequada, conforme disposto no subitem 4.1.10 da Resolução 

RDC/ANVISA nº 216/2004. 

7.9. 
Ausência de equipamentos e utensílios de 

cozinhas – Unidades Escolares 1, 2, 3 e 6. 

Garantir a infraestrutura necessária para o armazenamento, o preparo e a oferta da 

alimentação nas escolas, principalmente no que tange a equipamentos utensílios (panelas, 

etc.) em quantidade suficiente e condições adequadas para cumprimento da distribuição da 

alimentação escolar. 

7.10. 
As prateleiras no depósito da escola Prefeito 

Manoel Inácio de Sousa não são adequadas. 

Observar o item 4.1.15 da Resolução RDC/ANVISA nº 216/2004 (os equipamentos, móveis 

e utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não 

transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos mesmos, conforme estabelecido em 

legislação específica. Devem ser mantidos em adequado estado de conservação e ser 

resistentes à corrosão e a repetidas operações de limpeza e desinfecção. 

 

CONSIDERANDO os documentos apresentados pela SEMED, por intermédio do Ofício n° 4.835/AJUR/SEMED, os quais 

comprovam a regularização das situações do item 3 (nota fiscal comprovando o cumprimento da obrigação) e item 7 ( regularização das áreas de 

armazenamento e produção com a tomada das devidas providências e o encaminhamento do que ainda não foi resolvido); 

CONSIDERANDO que quanto ao item 5 a supramencionada Secretaria informou que foi autorizada a abertura de concurso público 

para suprir a demanda de nutricionistas na Rede Municipal de Ensino para 2019; 

CONSIDERANDO o exposto pela Coordenação Geral do PNAE, no que tange a ausência de resposta por parte da Prefeitura aos 

ofícios n°26932/2017/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE e 42665/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE, da Nutricionista Responsável Técnica, Dra.Lilian Dropa, 

aos ofícios n° 26963/2017/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE e 42690/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE e do Conselho de Alimentação Escolar desta comarca 

aos ofícios n° 26935/2017/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE e n° 42688/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE. 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, mediante registro no Sistema Único de Informações com os seguintes dados: 

Objeto: Apurar as irregularidades identificadas no Relatório de Monitoramento n° 48/2017/COMAV/CGPAE/DIRAE/FNDE, 

elaborado pela Coordenação de Monitoramento e Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tendo por objeto o Município de Campo 
Grande. 

Tema: 10060 – Merenda (Ensino Fundamental e Médio/Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO); 

Área de Atuação: Cível-Tutela Coletiva; 

Grupo Temático: PFDC; 

Município: Campo Grande; 

Distribuição: 10° Ofício. 

Apontam-se, como diligências iniciais (art. 5º, IV, da Resolução CSMPF nº 87/2010): 

(a) Expedição de ofício à Prefeitura de Campo Grande, nos seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo 

procurador da República signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, solicita que, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, Vossa Senhoria esclareça os motivos pela ausência de resposta aos Ofícios n° 26932/2017/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE e 
42665/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE, remetidos pela Coordenação Geral do PNAE ”; 

(b) Expedição de ofício à Nutricionista Responsável Técnica, Dra. Lilian Dropa, nos seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, solicita que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria esclareça os motivos pela ausência de resposta aos Ofícios n° aos ofícios n° 26963/2017/Comav/Cgpae/Dirae-

FNDE e 42690/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE, remetidos pela Coordenação Geral do PNAE ” 

(c) Expedição de ofício ao Conselho de Alimentação Escolar desta comarca, nos seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, solicita que, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria esclareça os motivos pela ausência de resposta aos ofícios n° 26935/2017/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE e n° 
42688/2018/Comav/Cgpae/Dirae-FNDE.”; 
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(d) Expedição de Ofício à SEMED nos seguintes termos: “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República 

signatário, com fundamento no artigo 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/93, solicita que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, Vossa Senhoria preste 

informações sobre o andamento do concurso público para suprir a demanda de nutricionistas na Rede Municipal de Ensino para 2019.” 

Por fim, devem ser observadas as seguintes determinações pelo Núcleo de Tutela Coletiva: 

(a) registrar e autuar a presente portaria, com as peças de informação a ela anexadas (art. 5º, III, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

(b) afixar cópia desta portaria no local de costume; 

(c) publicar a presente portaria na Imprensa Oficial, via Sistema Único de Informação (art. 5º, VI e art. 16, § 1º, I, da Resolução 

CSMPF nº 87/2010); 

(d) fazer os autos imediatamente conclusos, para cumprimento das diligências iniciais. 

 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-TLS-MS-00001408-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.21.002.000124/2017-46 

 

I. RELATÓRIO 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o seguinte objeto: “apurar eventual má qualidade da malha asfáltica do anel viário do 

Município de Aparecida do Taboado/MS” – cf. Portaria n.º 32, de 3/10/2017, fls. 40/41, tendo em vista representação apócrifa dando conta da má 

qualidade do asfalto após seis meses do término da obra. 

Como primeiras diligências determinou-se a expedição de ofícios à Polícia Rodoviária Federal e ao DNIT/MS. 

Requisitou-se à Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Paranaíba/MS que efetuasse vistoria in loco no anel viário do Município 

de Aparecida do Taboado/MS, com intuito de verificar a procedência ou não da representação que trata sobre possível má qualidade da malha asfáltica 

do referido anel viário, produzindo relatório circunstanciado e fotográfico do local, bem como que informasse o número de acidentes ocorridos na 

localidade, desde sua inauguração, e se tais acidentes têm a ver com eventuais falhas na construção da via (fl. 14). 

Em resposta, a fls. 15/16, a Polícia Rodoviária Federal em Paranaíba/MS informou que apesar de a BR-436 ter passado por 

manutenções foi constatado, por ocasião da diligência, a existência de buracos na pista de rolamento – os quais foram registrados por meio fotográfico 

(mídia digital de fl. 17). Informou, ademais, que foram registrados 2 (dois) acidentes em razão de defeitos na via, um no dia 1/2/2016 e outro no dia 

17/12/2016. 

Requisitou-se à Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso do Sul que se manifestasse sobre o teor da representação (fl. 

13). 

Em resposta, a fls. 18/26, o DNIT/MS informou, em síntese, que os defeitos localizados no revestimento asfáltico já foram corrigidos 

pela empresa responsável pela construção da obra (Equipe Engenharia Ltda). O órgão afirmou ainda que as correções foram feitas às expensas da empresa, 

sem ônus para o DNIT. 

Outrossim, o DNIT/MS esclareceu que os defeitos apresentados foram pontuais, resultando em buracos na camada asfáltica. Os 

serviços de correção foram executados primeiramente no mês de fevereiro/2017 e, nesta ocasião, em razão da incidência de fortes chuvas, não tiveram 

os resultados satisfatórios, sendo recusados pela fiscalização. Assim, a empresa executou novamente os serviços e de forma completa no mês de março 

de 2017. O DNIT encaminhou relatório fotográfico demonstrando a execução dos serviços de reparo (fls. 23/26). 

Em prosseguimento, expediu-se novo ofício ao DNIT/MS requisitando que encaminhasse cópia integral do procedimento licitatório, 

contratos e seus respectivos aditivos e medições referentes às obras de implantação e pavimentação do contorno rodoviário de Aparecida do Taboado. 

Requisitou-se ainda que esclarecesse se as obras foram custeadas por recursos federais, bem como se foram apuradas as causas que levaram ao surgimento 

de graves defeitos na rodovia poucos meses após a conclusão (fl. 28). 

A fls. 34/36, consta resposta do DNIT/MS informando que a obra foi executada com recursos federais, todavia, os serviços de 

reparação dos defeitos apresentados foram feitos às expensas da empresa responsável. Ademais, o órgão esclareceu que apesar da conclusão da obra ter 

se dado em 2016, os locais onde ocorreram os defeitos datam de períodos anteriores da execução, tendo em vista a morosidade da obra, que se iniciou 

em 2001. 

Também expediu-se ofício à CGU/MS solicitando que encaminhasse cópia de quaisquer relatórios ou documentos técnicos que 

eventualmente disponha acerca das obras de implantação e pavimentação do contorno rodoviário de Aparecida do Taboado (fl. 29). 

Em resposta, a fl. 37, a CGU/MS informou inexistir relatórios ou documentos técnicos acerca das obras de implantação e 

pavimentação do contorno rodoviário de Aparecida do Taboado. Contudo, caso houvesse interesse do MPF na realização de fiscalização da obra, seria 

necessário encaminhar a documentação para análise da potencial inclusão nos trabalhos em andamento no órgão. 

Diante disso, o MPF requisitou à CGU, em 1º/8/2017, a realização de fiscalização, solicitando que informasse o prazo necessário para 

realização dos trabalhos e elaboração do relatório pertinente (fl. 39). 

Inicialmente, a CGU informou que o prazo previsto era o primeiro semestre de 2018 (fl. 43). Posteriormente, o prazo previsto passou 

para o segundo semestre de 2018 (fl. 47), e depois, para março de 2019 (fl. 51). 

Enfim, por meio do Ofício n.º 7243/2019/NAE/MS/Regional/MS-CGU, o Superintendente da CGU em Mato Grosso do Sul informou 

que a conclusão dos trabalhos está prevista para junho de 2019. 

É o necessário. 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Conforme já consignado, trata-se de procedimento instaurado com vistas a “apurar eventual má qualidade da malha asfáltica do anel 

viário do Município de Aparecida do Taboado/MS”. 

O procedimento foi inaugurado a partir de representação apócrifa afirmando que poucos meses após a conclusão da obra de 

pavimentação asfáltica do contorno rodoviário de Aparecida do Taboado apareceram defeitos, transformando-se em “farofa asfáltica” (fl. 6). 

Em diligência junto à Polícia Rodoviária Federal, esta informou que foram constatados apenas alguns buracos no pavimento (fls. 

15/16). 
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Noutro giro, em diligência junto ao DNIT/MS, o órgão reconheceu que logo após a conclusão das obras, verificou-se a existência de 

alguns defeitos, os quais foram devidamente corrigidos às expensas da empresa contratada, a Equipe Engenharia Ltda. O DNIT/MS destacou ainda que 

os defeitos apresentados também são decorrência de fatos anteriores à execução da obra, a qual teria se iniciado no longínquo ano de 2001. Encaminhou-

se relatório fotográfico comprovando os serviços executados. 

Desse modo, tem-se que os defeitos apresentados no pavimento asfáltico que motivaram a representação apócrifa foram devidamente 

sanados sem a utilização de recursos públicos, mas sim, da própria empresa executora da obra. 

Sendo assim, pelos elementos até aqui coligidos não há indício acerca da prática de qualquer ato que importe em improbidade 

administrativa. 

Quanto à fiscalização da CGU, desnecessário aguardar a sua conclusão, eis que há elementos suficientes nos autos que comprovam 

que as irregularidades apontadas na representação foram solucionadas. 

Não obstante, será oficiado à CGU/MS para que encaminhe a conclusão de seus trabalhos e, havendo nova notícia de irregularidades 

envolvendo a malha asfáltica do anel viário de Aparecida do Taboado/MS, serão tomadas as providências cabíveis. 

III. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, caput, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (art. 

10, caput, da Res. CNMP 23/07), promove-se o ARQUIVAMENTO do Inquérito Civil nº 1.21.002.000124/2017-46, com a consequente remessa dos 

autos à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei nº 7.347/1985 combinado com a disposição 

contida no artigo 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/1993. 

Inaplicável a regra do art. 17, § 1º, da Resolução nº 87 do CSMPF por se tratar de procedimento instaurado a partir de representação 

apócrifa. 

Cumpra-se o prazo de 3 (três) dias previsto no mencionado art. 17, § 2º. 

Publique-se nos termos do artigo 16, § 1.º, I, da Res. CSMPF 87/2006. 

Antes da remessa dos autos à 5ª CCR, oficie-se à CGU/MS requisitando que assim que for concluído o trabalho de fiscalização acerca 

da obra do contorno rodoviário de Aparecida do Taboado seja o respectivo relatório remetido à Procuradoria da República no Município de Três Lagoas. 

 

JAIRO DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-TOT-MG-00001105-2019| 

PORTARIA Nº 1, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129 da 

Constituição da República, nos arts. 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/1993 e na Resolução CSMPF nº 87/06: 

CONSIDERANDO o teor do documento PRM-TOT-MG-00001092/2019, que trata de uma série de supostas irregularidades 

praticadas contra os indígenas Maxakali; 

CONSIDERANDO que estão entre as funções institucionais do Ministério Público Federal zelar pela observância dos princípios 

constitucionais relativos aos indígenas, bem como promover o inquérito civil e, se necessário a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos arts. arts. 5º, II, “d”, III, “d” e 6º, VII, “b” e “d”, da Lei Complementar 

nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar o 

cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado; acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 

instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a Inquérito Civil, nos termos 

do art. 8º da Resolução CNMP nº 174/2017; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar questões específicas relacionadas aos indígenas Maxakali e as soluções e 

encaminhamentos propostos pelos órgãos públicos para elas; 

RESOLVE: 

Converter o Documento PRM-TOT-MG-00001092/2019 em Procedimento Administrativo, tendo por objeto “acompanhar o Grupo 

de Trabalho Maxakali”. 

Ficam designados, como secretários deste feito, os servidores Rodrigo Otávio da Silva Horta e Henrique Batista Miranda, conforme 

art. 4º, V, da Resolução CNMP nº 23/07, aos quais se determina providenciarem o registro e a autuação desta portaria, bem como sua comunicação à 

Egrégia 6ª CCR/MPF e publicação no portal do Ministério Pública Federal. 

Expedientes necessários. 

 

FRANCISCO DE PAULA VITOR SANTOS PEREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00002229-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

Notícia de Fato n.º 1.22.020.000056/2019-21. MUNICÍPIO DE MURIAÉ. 

Fundação Cristiano Varella. Possíveis irregularidades na execução dos convênios 

federais nº 812890/2014, 824485/2015, 824184/2016, 824295/2015 e 

837193/2016, para aquisição de equipamentos para a Unidade de Atenção 

Especializada em Saúde da Fundação Cristiano Varella. CÂMARA: 5ª CÂMARA 

DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

no art. 5º, inciso II, alínea “b”, no art. 6º, inciso VII, alínea “a” e “b”, e art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93; 
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CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público 

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

e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do CSMPF e na Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

CONSIDERANDO que, conforme documentação coligida na Notícia de Fato  em epígrafe, há indícios de malversação de recursos 

federais repassados por meio de convênios para a aquisição de equipamentos para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Fundação Cristiano 

Varella; 

RESOLVE converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil de mesmo número, determinando, em consequência, que seja observado 

o disposto no artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, motivo pelo qual determina a adoção das seguintes providências: 

a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil em epígrafe; 

b) registro no sistema informatizado desta PRM da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 

c) disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema ÚNICO, assim como envio da mesma ao e-mail iniciais@prmg.mpf.gov.br, 

para publicação no site da PRM Manhuaçu/MG (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

d) comunicação à 05ª CCR, para os devidos fins; 

Determino, ainda, o cumprimento das diligências referentes ao despacho com data de 12.04.2019. 

Após, conclusos. 

Designo a Chefia do Setor Administrativo, bem como os demais servidores que lhe vierem substituir nas respectivas funções, para 

secretariar o presente inquérito civil, cabendo-lhe, inclusive, o controle do prazo de finalização do presente inquérito civil, devendo comunicar ao 

signatário do vencimento do referido prazo com antecedência mínima de 01 (uma) semana. 

 

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 

Procurador da República 

 (Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00002227-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 16 DE ABRIL DE 2019 
 

Notícia de Fato n.º 1.22.020.000048/2019-85 
 

MUNICÍPIO DE LARANJAL/MG. Improbidade administrativa. Possíveis fraudes com recursos da merenda escolar. 

CÂMARA: 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

no art. 5º, inciso II, alínea “b”, no art. 6º, inciso VII, alínea “a” e “b”, e art. 7°, inciso I, da Lei Complementar n° 75/93; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público 

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

e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do CSMPF e na Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato em epígrafe aponta indícios de desvios de gêneros alimentícios destinados à merenda 

escolar, possivelmente adquiridos com recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), no município de Laranjal/MG; 

RESOLVE converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil de mesmo número, determinando, em consequência, que seja observado 

o disposto no artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF, motivo pelo qual determina a adoção das seguintes providências: 

a) autuação desta Portaria como peça inicial do inquérito civil em epígrafe; 

b) registro no sistema informatizado desta PRM da presente conversão, para efeito de controle do prazo previsto no artigo 15 da 

Resolução nº 87 do CSMPF; 

c) disponibilização da íntegra desta Portaria no Sistema ÚNICO, assim como envio da mesma ao e-mail iniciais@prmg.mpf.gov.br, 

para publicação no site da PRM Manhuaçu/MG (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010); 

d) comunicação à 05ª CCR, para os devidos fins; 

Determino, ainda, o cumprimento da diligência referente ao item “c” do despacho com data de 12.04.2019. 

Após, conclusos. 

Designo a Chefia do Setor Administrativo, bem como os demais servidores que lhe vierem substituir nas respectivas funções, para 

secretariar o presente inquérito civil, cabendo-lhe, inclusive, o controle do prazo de finalização do presente inquérito civil, devendo comunicar ao 

signatário do vencimento do referido prazo com antecedência mínima de 01 (uma) semana. 
 

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 

Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00023775-2019| 

PORTARIA N° 43, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

(Instauração de Inquérito Civil). Notícia de Fato n.º 1.22.000.005099/2018-51 
 

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

constitucionais e legais de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, e; 

CONSIDERANDO a autuação de Notícia de Fato em referência, a partir de representação noticiando que o Hospital Sofia Feldman 

vem apresentando, desde o ano de 2015, um significativo déficit na prestação de serviço e que, diante disso, foi aprovada a incorporação de recursos 
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financeiros federais para a recomposição de custeio do Hospital, e que, no entanto, ainda não havia ocorrido a publicação de portaria pelo Ministério da 

Saúde acerca da alocação dos recursos pactuados; 

CONSIDERANDO, demais disso, que foi solicitada a atuação do Ministério Público Federal com vistas à viabilização da efetivação 

da Deliberação CIB-SUS/MG n.º 2.645 de 22 de dezembro de 2017, que aprovou a aplicação de recursos no Hospital Sofia Feldman, com a consequente 

liberação destes, a qual pendia de edição de Portaria pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que eventual subfinanciamento do Hospital/Maternidade Sofia Feldman pode acarretar impactos em toda a rede 

de assistência materno-infantil da região metropolitana de Belo Horizonte; 

CONSIDERANDO que o prazo de tramitação deste Procedimento já se encontra vencido, e o disposto no artigo 4.º, §§ 1.º e 4.º, e no 

artigo 28 da Resolução CSMPF n.º 87/2006, alterada pela Resolução CSMPF n.º 106/2010; 

DETERMINO a instauração de Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 

"apurar o possível subfinanciamento e os impactos no Sistema Único de Saúde da redução do atendimento do Hospital/Maternidade 

Sofia Feldman." 

DETERMINO, na forma dos artigos 4.º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2.º da Resolução n.º 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e presente Notícia de Fato como Inquérito Civil, devendo esta 

portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe; 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução n.º 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 

DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 

seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão deste inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

PROCEDA-SE ao registro na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República. 

Após, voltem conclusos os autos para a análise das respostas aos ofícios expedidos à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, à 

Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde. 
 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00023677-2019| 

PORTARIA Nº 90, DE 11 DE ABRIL DE 2019 
 

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

previstas no art. 6º, inciso VII, alíneas a, c e d da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993; 

  Considerando as informações e os documentos que instruem o Procedimento Preparatório 1.22.000.003817/2018-54, instaurado 

com vistas a apurar supostas irregularidades referentes ao Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV para pessoas de baixa renda, consubstanciadas 

na utilização diversa à finalidade do programa; 

 Considerando o relato do autor da representação, acerca de suposta locação de imóvel concedido por meio do Programa Minha Casa 

Minha Vida, da beneficiá Regiane Gaia Pacheco; 

 Considerando que, em visita in loco ao imóvel, realizada por funcionário vinculado à Caixa Econômica Federal, constatou-se que 

nele reside pessoa diversa da própria beneficiária bem como de seu núcleo familiar; 

 Considerando a necessidade de medidas judiciais e ou extrajudiciais a serem tomadas pela Caixa Econômica Federal; 

Resolve instaurar inquérito civil, no que fica convertido o Procedimento Preparatório nº 1.22.000.003190/2017-51. 

 Ficam designados os servidores lotados no 15º Ofício Cível e no Núcleo Jurídico Cível – NUCIV desta PRMG para secretariar os 

trabalhos. 

 Deverá o NUCIV providenciar a juntada desta portaria aos autos, certificando-se. 

 Como medida instrutória, oficie-se à Caixa Econômica Federal para que esclareça se já estão sendo tomadas as eventuais medidas 

cabíveis, tais quais, informadas no Ofício nº123/2018/SR-BH Norte/MG. 

 Publique-se. 
 

ADAILTON RAMOS DO NASCIMENTO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00016583-2019| 

PORTARIA Nº 52, DE 11 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 

no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

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

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 dispõe 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 que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 

Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 

coletivos; 

Considerando o recebimento de representação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica do 

Município de Breves, por possível prática de atos improbidade administrativa pelo ex-prefeito do Município de Breves, José Antônio Azevedo Leão, 

diante de impropriedades detectadas em despesas realizadas com recursos repassados pelo Ministério da Educação ao município, referente ao Termo de 

Compromisso 7514/2014, para a construção da Escola Santana, localizada no Rio Parauaú, Furo de Breves, zona rural do Município. 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 

avaliar as irregularidades apontadas; 
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Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades na execução da 

obra. 

Determina-se inicialmente: 

Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil; 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00016635-2019| 

PORTARIA N° 145, DE 11 DE ABRIL DE 2019 
 

Altera a designação dos Promotores Eleitorais no Estado do Pará. 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL, no exercício de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 127 da 

Constituição Federal; no artigo 77 da Lei Complementar nº 75; nos artigos 24, VIII, e 27, §3º, do Código Eleitoral, e: 

Considerando as alterações de indicações do Subprocurador Geral de Justiça Jurídico Institucional constantes nos ofícios 

054/2019/MPSubPGJ-JI e 55/2019/MPSubPGJ-JI 

RESOLVE: 

Art. 1º - ALTERAR a portaria 56/2015-GPRE, que designou Promotor de Justiça para exercício de zonas eleitorais, nos seguintes 

termos: 
 

Zona Eleitoral Promotor Eleitoral 

1ª 

Monica Rei Moreira Freire 

Biênio: 11/04/2017 a 10/04/2019 

Sem substituição: 04/04/2019 a 05/04/2019 

Agar da Costa Juruna 

Complemento biênio: 11/04/2019 a 01/07/2020 

2ª 

Andre Cavalcanti de Oliveira 

2º Biênio até 07/04/2019 - promovido 

Paula Suely de Araujo Alves Camacho 

Substituição: 08/04/2019 a 30/04/2019 

12º 
Jeanne Maria Farias de Oliveira 

Sem substituição: 01/04/2019 

14ª 
Emerio Mendes Costa 

2º Biênio: 08/05/2019 a 07/05/2021 

51ª 

Louise Rejane de Araujo Silva 

Sem substituição: 02/04/2019 

Paula Caroline Nunes Machado 

Substituição: 04/04/2019 a 09/04/2019; 12/04/2019 a 14/04/2019; 04/05/2019 a 09/05/2019 

Maurim Lameira Virgolino 

Substituição: 03/04/2019; 10/04/2019 a 11/04/2019; 15/04/2019 a 03/05/2019 

56ª 
Jane Cleide Silva Souza 

Substituição: 19/02/2019 a 19/07/2019 

72ª 

Erika Menezes de oliveira 

Sem substituição: 07/04/2019 a 09/04/2019 

Andrea Moura Santos Sampaio 

Substituição: 15/03/2019 a 06/04/2019; 10/04/2019 a 30/04/2019 

82ª 
Juliana Nunes Felix 

2º Biênio: 21/03/2018 a 20/03/2020 

87ª 

Isaac Sacramento da Silva 

Biênio: 06/05/2017 a 05/05/2019 - fim biênio 

Naiara Vidal Nogueira 

Biênio: 06/05/2019 a 25/04/2021 

89ª 
Luziana Barata Dantas 

Substituição: 08/04/2019 a 07/05/2019 

105ª 
Rafael Trevisan Dal Bem 

Substituição: 10/04/2019 a 30/04/2019 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

NAYANA FADUL DA SILVA 

Procuradora Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00001743-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 2 DE ABRIL 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 e art. 8º, da Lei Complementar n. 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 n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando o Procedimento Preparatório autuado a partir de representação formulada por Tatiane Cléria da Silva, via Sistema de 

Atendimento ao Cidadão, para apurar supostas irregularidades na execução do Programa "Novo Mais Educação", na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Genésio Pinto Ramalho, no Município de Nova Olinda/PB, mais especificamente na seleção de monitores; 

Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000294/2018-08 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, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, 

VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, observando o que dispõe o art. 6º da Resolução n.º 87/2010 

do Conselho Superior do MPF. 

 

ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00027063-2019| 

PORTARIA Nº 171, DE 12 DE ABRIL DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 401/2019/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 

nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e considerando que os respectivos Promotores de Justiça indicados não se encontram 

nas situações arroladas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL 
MOTIVO / 

PERÍODO  

RES. 

PGJ 

RAFAEL PEREIRA 

Promotor Substituto da 60ª Seção Judiciária de ANTONINA 

006ª z.e. de 

ANTONINA 

Afastamento 

15 a 17/04/19 
1641/19 

SILVIA GALESI CAMPELO 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

008ª z.e. de 

SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS 

Afastamento 

22 a 26/04/19 
1877/19 

DORIANA PIETCZAK DRABECKI 

Promotora de Justiça da 02ª PJ da LAPA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

010ª z.e. da 

LAPA 

Afastamento 

04 e 05/04/19 
1964/19 

GUILHERME MARTINS AGOSTINI 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CORNÉLIO PROCÓPIO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

026ª z.e. de 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

Afastamento 

15 a 17/04/19 
1931/19 

LETÍCIA VIEIRA LADEIRA ARANTES 

Promotora Substituta da 70ª Seção Judiciária de JAGUARIAÍVA 

027ª z.e. de 

PIRAÍ DO SUL 

Afastamento 

16 e 17/04/19 
1940/19 

EDUARDO AUGUSTO CABRINI 

Promotor de Justiça da 4ª PJ de APUCARANA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

028ª z.e. de 

APUCARANA 

Afastamento 

08 a 12/04/19 
1966/19 

DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

039ª z.e. de 

RESERVA 

Afastamento 

10 a 12/04 e de 16 a 

17/04/19 

1934/19 

ALESSANDRO BETTEGA DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de 

COLOMBO 

Afastamento 

04/04/19 
1983/19 

MARIANA SILVEIRA SILVIANO DO PRADO MUNIZ 

Promotora Substituta da 67ª Seção Judiciária de SÃO MATEUS DO 

SUL 

052ª z.e. de 

SÃO JOÃO DO 

TRIUNFO 

Afastamento 

04/04/19 
1970/19 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 10ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Afastamento 

15 a 17/04/19 
2012/19 



DMPF-e Nº 73/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de abril de 2019 Publicação: segunda-feira, 22 de abril de 2019 17 

 

 

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. 

 

CRISTIANE ROSSI 

Promotora de Justiça da 10ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 

MARINGÁ 

Licença Especial 

22 a 26/04/19 
2013/19 

MÁRCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 

Promotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

072ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

28/03/19 

1882/19 

THARIK DIOGO 

Promotor Substituto da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

29/03 a 05/04/19 

1906/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO 

DA PLATINA 

082ª z.e. de 

RIBEIRÃO DO PINHAL 

Afastamento 

03/04/19 
1963/19 

ANDRÉ RUIZ PRATES 

Promotor Substituto da 27ª Seção Judiciária de CRUZEIRO DO 

OESTE 

100ª z.e. de 

PARAÍSO DO NORTE 

Afastamento 

29 e 30/04/19 
1971/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL VIVIDA 

101ª z.e. de 

CORONEL VIVIDA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

04 a 10/04/19 

1935/19 

RAFAEL GUERRA ACOSTA 

Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária de BANDEIRANTES 

109ª z.e. de 

SANTA MARIANA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

05/04/19 

1872/19 

PHILIPE SALOMÃO MARINHO DE ARAÚJO 

Promotor Substituto da 55ª Seção Judiciária de MARECHAL 

CÂNDIDO RONDON 

123ª z.e. de 

ALTÔNIA 

Afastamento 

08 e 09/04/19 
1858/19 

AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 30ª Seção Judiciaria de GUAÍRA 

123ª z.e. de 

ALTÔNIA 

Afastamento 

10 e 11/04/19 
1858/19 

GUILHERME CARVALHO CAVALCANTE OLIVEIRA 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

128ª z.e. de 

ALTO PIQUIRI 

Afastamento 

17/04/19 
1941/19 

TANIA REGINA PINHO DE ARAÚJO ABREU 

Promotora Substituta da 61ª Seção Judiciária de JANDAIA DO SUL 

133ª z.e. de 

BARBOSA FERRAZ 

Férias 

05/04 a 04/05/19 
1615/19 

JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciária de IVAIPORÃ 

136ª z.e. de 

GRANDES RIOS 

Férias 

05/04/19 
1885/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

09/04/19 

2098/19 

ÉLCIO SARTORI 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUARATUBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

161ª z.e. de 

GUARATUBA 

Afastamento 

30/04/19 
1982/19 

FELIPE LYRA DA CUNHA 

Promotor Substituto da 36ª Seção Judiciária da 36ª Seção Judiciária 

de LARANJEIRAS DO SUL 

163ª z.e. de 

QUEDAS DO IGUAÇU 

Afastamento 

12/04/19 
1930/19 

TIAGO INFORÇATTI RODRIGUES 

Promotor Substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

164ª z.e. de 

ARAPOTI 

Afastamento 

11/04/19 
1973/19 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

172ª z.e. de 

ICARAÍMA 

Férias 

05/04/19 
1904/19 

RENAN GUILHERME GÓES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

172ª z.e. de 

ICARAÍMA 

Licença para 

Tratamento de Saúde 

02 e 03/04/19 

2000/19 

DENILSON SOARES DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça Substituto da 04ª Seção Judiciária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

178ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

05/04/19 
2015/19 

MARIA CECÍLIA DELISI ROSA PEREIRA 

Promotora de Justiça da PJ PINHEIRINHO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

178ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

04/04/19 
2015/19 

LIGIA CAMARGO GRASSO 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de CAMPO MOURÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 161/19-PRE) 

183ª z.e. de 

CAMPO MOURÃO 

Afastamento 

17/04/19 
1765/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 



DMPF-e Nº 73/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: terça-feira, 16 de abril de 2019 Publicação: segunda-feira, 22 de abril de 2019 18 

 

 

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

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00027070-2019| 

PORTARIA Nº 172, DE 12 DE ABRIL DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 400/2019-GAB/PGJ, resolve 

D E S I G N A R 

Os Promotores de Justiça abaixo relacionados, a fim de serem designados Promotores Eleitorais Titulares pelo prazo máximo de dois 

anos, ininterruptos, em razão de movimentação na carreira (art. 10, VI, cc. Arts. 61 a 63 da Lei 8.625/93), conforme Sessão do Conselho Superior do 

Ministério Público, nos termos da Lei Complementar 75/93 e Lei Federal 8625/93, os quais não se encontram nas situações previstas no §1º, art. 2º, da 

Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informaram não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

ATO 

CSMP 
PROMOTORES DE JUSTIÇA COMARCAS Z.E. A PARTIR DE 

654/18 BRUNO RODRIGUES DA SILVA ANTONINA 006ª 13/04/19 

152/19 MARIANA VEIGA CAIRES ANDIRÁ 057ª 03/04/19 

431/10 ERICK LEONEL BARBOSA DA SILVA MANDAGUARI 060ª 15/04/19 

674/18 SILVIO APARECIDO DOS SANTOS NOVA ESPERANÇA 071ª 04/04/19 

191/19 RICARDO BARISON GARCIA MARIALVA 081ª 04/04/19 

094/19 ELAINE LOPO RODRIGUES CIANORTE 088ª 06/04/19 

755/17 CAROLINE GUZZI ZUAN ESTEVES LONDRINA 146ª 04/04/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00004643-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

1.26.001.000208/2018-94 

 

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

conferidas pela Constituição da República; 

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

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública na tutela 

dos interesses transindividuais (art. 129, inc. III, da CF/88); 

CONSIDERANDO ser função do Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais e pelo respeito do Poder 

Público e serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a presente Procedimento foi instaurado para apurar o contido na Representação formulada pelo Instituto de 

Tecnologia e Gestão ¿ ALFA BRASIL, no qual noticia noticia possíveis irregularidades no contrato nº 080/2018, firmado entre o Município de 

Petrolina/PE e a Organização da sociedade civil de interesse público ALFA BRASIL (CNPJ: (07.761.035/0001-92), cujo objeto era serviços de Gestão 
e Execução de Transporte Escolar do município. 

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

Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006, alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP, o presente procedimento em INQUÉRITO 

CIVIL PÚBLICO; 

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas pela Resolução nº 106/2010-CSMPF: 

a) Autue-se a presente Portaria, com o presente procedimento administrativo; 

b) Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, informando da sua instauração, em observância ao art. 

6º da Resolução n.º 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 

87/2006; 

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

23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF, devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após 
o seu transcurso. 

 

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SAG-PE-00002417-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 11 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.008.000185/2018-58. (Portaria de Conversão 

de PP em ICP). Instaura inquérito civil para apurar notícia de que o ex-prefeito de 

Barreiros, CARLOS ARTHUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR (gestão 2013-

2016) deixou de apresentar a Declaração Anual de equipamento do PAC. 

 

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 o determinado na Decisão de Arquivamento nº157/2018/PRM C.S.AGOSTIN/AFAF, que determinou a apuração 

do objeto do presente procedimento; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 8.429/92; 

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

e dos Municípios deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37 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 patrimônio público e social (artigo 6º, inciso VII, "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, com o objetivo de apurar notícia de que o ex-

prefeito de Barreiros, CARLOS ARTHUR SOARES DE AVELLAR JÚNIOR (gestão 2013-2016) deixou de apresentar a Declaração Anual de 

equipamento do PAC. 

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e dos documentos que a acompanham e o 

registro correspondente nos sistemas eletrônicos desta Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe. 

Determino, ainda, a reiteração do ofício nº 178/2019, consoante Certidão de nº666/2019, a ser entregue em mãos pelo técnico de 

transporte desta PRM Polo Cabo de Santo Agostinho/Palmares-PE. 

 

NATÁLIA LOURENÇO SOARES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00035786-2019| 

PORTARIA Nº 436, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Consigna a licença médica da Procuradora da República LUDMILA 

FERNANDES DA SILVA RIBEIRO no período de 13 a 16 de abril de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando a licença 

médica da Procuradora da República LUDMILA FERNANDES DA SILVA RIBEIRO no período de 13 a 16 de abril de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República LUDMILA FERNANDES DA SILVA RIBEIRO da distribuição de todos os feitos e 

audiências que lhe são vinculados no período de 13 a 16 de abril de 2019. 

Art. 2º Dê-se ciência à Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00035813-2019| 

PORTARIA Nº 437, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Revoga a Portaria PR-RJ Nº 423/2019 para cancelar a licença prêmio do 

Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS do dia 26 de 

abril de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS solicitou cancelamento de sua licença prêmio 

marcada para o dia 26 de abril de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 423/2019, publicada DMPF- e Nº 71/2019 - Extrajudicial de 15 de abril de 2019, Página 21), 

resolve: 

Art. 1º Revogar a Portaria PR-RJ Nº 423/2019 para cancelar a licença prêmio do Procurador da República LEONARDO 

GONÇALVES JUZINSKAS do dia 26 de abril de 2019. 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00035916-2019| 

PORTARIA Nº 442, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Exclui o Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS da 

distribuição dos feitos urgentes e audiências no período de 04 a 16 de maio de 

2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 

atribuições legais, considerando que o Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS estará afastado de suas funções institucionais 

e do país, no período de 04 a 16 de maio de 2019, para participar do Curso de Aperfeiçoamento "Combate ao Crime Organizado: máfias, corrupção e 

terrorismo", na Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata, em Roma, Itália, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS da distribuição dos feitos urgentes e audiências 

a ele vinculados no período de 04 a 16 de maio de 2019, observando-se a devida compensação. 
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Art. 2º Caso haja acumulação no ofício do Procurador da República LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS, ele ficará excluído 

de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

Art. 3º Dê-se ciência à SERAF para cumprimento do disposto na Portaria PGR/Nº 358/2016. 

Art. 4º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-CAM-RJ-00002028-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 10 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.30.002.000156/2018-13 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção 

do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório versa sobre eventual descumprimento de Termo de Ajustamento de 

Conduta firmado com o Ministério Público Federal, relativo a transporte de carga com excesso de peso em rodovias federais; 

CONSIDERANDO que o prazo de conclusão do presente procedimento preparatório encontra-se esgotado, não cabendo mais sua 

prorrogação nos termos do art. 2º, §§ 6º e 7º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e que subsiste a necessidade de conclusão de diligências necessárias. 

DETERMINA: 

1. Converta-se o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL; 

2. Dê-se ciência à 5ª CCR/MPF, conforme preconiza a Resolução nº 23/2007 do CNMP; 

3. Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96 do CSMPF); 

4. Tendo em vista os pedidos formulados às fls. 108/109, bem como a resposta da PRF-Campos/RJ às fls. 112/115, notifique-se a 

empresa ARJ MINERADORA LTDA, através de e-mail aos respectivos advogados, qual seja, pizelli@pizelli.com.br, mediante confirmação de 

recebimento, encaminhando-se cópia dos Autos de Infração assinados pelos Agentes da Polícia Rodoviária Federal (fls. 113/115) e notificando-se a 

empresa para pagamento da multa estabelecida no TAC firmado, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o valor de R$ 25.000,00 ser objeto de parcelamento 
em 10 (dez) vezes, sob pena de execução judicial, com acréscimo da correção monetária e juros de mora. 

 

BRUNO DE ALMEIDA FERRAZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00002591-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 15 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 
da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/10 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

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

Considerando a iminência do transcurso do prazo normativo do trâmite do Procedimento Preparatório n° 1.30.015.000145/2018-94 

que apura possíveis ilícitos praticados em licitações ocorridas nos Municípios de Conceição de Macabu/RJ e Macaé/RJ para a prestação de serviço de 

transporte escolar, contratos que envolveram a aplicação de verba oriunda do Programa Nacional de Transporte Escolar, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação; 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: APURAR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA – CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR - PNATE. 

Após, tendo em vista a iminência do retorno do Procurador da República titular, bem como a complexidade da análise da resposta ao 
ofício PRM-MCE- 708/2018, acautele-se até o seu retorno. 

Registre-se, autue-se e publique-se a presente Portaria. Comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração deste 

inquérito civil. 
 

FABIO BRITO SANCHES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00014932-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 16 DE ABRIL DE 2019 
 

Assunto: Instauração de inquérito civil a partir da notícia de fato n. 

1.28.000.000556/2019-88. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República que ao final assina, com fundamento nos arts. 129, 

III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 75/1993, no art. 17 da Lei 8.429/1992, na Súmula 329 

do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, na Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução 87/2006, na redação 

que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF): 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da Constituição da República de 1988); 
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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 (Constituição da República 

de 1988, 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 (art. 129, III, da Constituição da República de 1988); 

CONSIDERANDO que os arts. 129, III, da Constituição da República de 1988, 5º, III, “b”, e 6º, VII, “b”, ambos da Lei Complementar 

75/1993, o art. 17 da Lei 8.429/1992 e a Súmula 329 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem ser função institucional do Ministério Público a proteção 

do patrimônio público e social, dando-lhe legitimidade ativa para tanto, inclusive em matéria de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o conteúdo da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), inclusive seu art. 

2º, § 4º, última parte, bem como o art. 2º, § 1º, o art. 4º, § 1º e o art. 15, caput, todos da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 

106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), demostram que a preferência deve ser dada à instauração de inquérito 

civil, sendo subsidiário o uso do procedimento administrativo; 

CONSIDERANDO que o § 6º do art. 2º da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que o § 1º do 

art. 4º da Resolução 87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), 

não tornam obrigatório que o inquérito civil seja antecedido por procedimento administrativo, o qual é apenas facultativo e, se instaurado, deverá ser 

concluído no prazo de noventa dias, prorrogável uma única vez por igual período; 

CONSIDERANDO que foi autuada nesta Procuradoria da República a notícia de fato n. 1.28.000.000556/2019-88, a qual tem por 

objeto apurar a possível existência de irregularidades relativamente ao fato de o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) supostamente não estar se 

dispondo a realizar uma cirurgia em determinado paciente; 

CONSIDERANDO que ainda são necessárias mais diligências para verificar se houve realmente alguma irregularidade no fato 

mencionado e, em caso afirmativo, quais foram elas e quem são seus responsáveis; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em inquérito civil, para que nele se prossiga na apuração dos fatos aqui mencionados. 

Proceda-se ao registro da presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 

República. 

Em seguida, encaminhe-se, em meio digital, cópia desta portaria à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para ciência e publicação, certificando-se nos autos (art. 4º, VI, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 5º, VI, da Resolução 87/2006, na redação 

que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF). 

Designo os servidores vinculados ao 12º Ofício desta Procuradoria da República para atuarem como secretário, para fins de auxiliar 

na instrução do presente inquérito civil, sem prejuízo de atuação de outros servidores em sua substituição. Em qualquer caso, deve ser realizado o controle 

do prazo de um ano de tramitação do inquérito civil contado de hoje (art. 9º, caput, da Resolução 23/2007 do CNMP, e art. 15º, caput, da Resolução 

87/2006, na redação que lhe foi dada pela Resolução 106/2010, ambas do CSMPF), fazendo-se os autos conclusos cinco dias antes de sua ocorrência 

com expressa menção à circunstância de proximidade do decurso de prazo, a fim de propiciar eventual prorrogação. 

Cumpra-se. Posteriormente, proceda-se à conclusão. 
 

PAULO SÉRGIO DUARTE DA ROCHA JÚNIOR 

Procurador da República 

 (Titular do 8º Ofício, em substituição no 12º Ofício) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00015025-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 12 DE ABRIL DE 2019 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que ao final subscreve, no exercício 

de suas atribuições institucionais e nos termos do artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, em consonância com o 

disposto no § 3º do artigo 27 da Lei nº 4.737/65, bem como de acordo com o preceituado na Resolução nº 30/2008, do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

Considerando o teor do Ofício nº 041/2019 – PGJA, através do qual, dentre outras informações, é informado que o encerramento das 

funções eleitorais da 2ª Promotora de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim, Adriana Lira da Luz Mello, perante a 62ª Zona, ocorreu na data de 4 de 

novembro de 2018; 

Considerando que são ratificadas as indicações dos membros do Ministério Público que substituíram a Promotoria Eleitoral da 62ª 

Zona, a partir de 5 de novembro de 2018, cujas designações para o exercício do ofício eleitoral foram formalizadas por meio da Portaria nº 43/2018; 

Considerando que é indicado, por meio do Ofício nº 106/2019-PGJA, novo representante ministerial para o exercício da função 

eleitoral na 62ª Zona, no período de 1º de março a 29 de abril de 2019; 

Considerando a Resolução conjunta nº 1/2009-PRE/PGJ que fixa os critérios para as designações dos membros do Ministério Público 

para o exercício da função eleitoral, 

RESOLVE: 

I – Ratificar a designação da 1ª Promotora de Justiça da Comarca de Ceará-Mirim, HELIANA LUCENA GERMANO, para substituir 

a Promotoria Eleitoral da 62ª Zona, no período de 5 a 18 de novembro de 2018, tal como constou da Portaria PRE/RN nº 43/2018. 

II – Ratificar a designação do 79º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, LUIZ EDUARDO MARINHO COSTA, para substituir 

a Promotoria Eleitoral da 62ª Zona, a partir de 19 de novembro de 2018, tal como constou da Portaria PRE/RN nº 43/2018. 

III – Designar, com efeitos retroativos, convalidando os atos anteriormente praticados, a 3ª Promotora de Justiça da Comarca de 

Ceará-Mirim, IZABEL CRISTINA PINHEIRO, para atuar perante o Juízo Eleitoral da 62ª Zona – João Câmara, no período de 1º de março a 29 de abril 

de 2019, em razão da conclusão do ofício até então exercido pelo 79º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, Luiz Eduardo Marinho Costa. 

IV – Inalterar o exercício, perante as respectivas Zonas Eleitorais, dos demais Promotores que, atuando na forma do art. 79, da Lei 

Complementar nº 75/93, representam o Ministério Público Eleitoral, de forma a tornar desnecessária nova designação. 

V – Oficiar à Presidência do E. Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-lhe do conteúdo desta. 

VI – Ficam revogados os atos designatórios anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 

Publique-se. 
 

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

Procuradora Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00003091-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2019 
 

Determina a conversão da Notícia de Fato nº 1.29.002.000053/2019-55 em 

Inquérito Civil para apurar eventual ocupação, demarcação e comercialização de 

terrenos pertencentes à extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) no 

município de Vacaria/RS. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais, legais 

e regulamentares, com fulcro nos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, e 7º, I, e 8º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato em epígrafe, instaurada a partir de informações e documentos encaminhados pela 

Promotoria de Justiça Especializada de Vacaria, expediente nº 01528.000.040/2019, os quais noticiam a ocorrência de supostas ocupação, demarcação e 

comercialização irregular de terrenos pertencentes à extinta RFFSA na Rua Chico Xavier (antigo britador) por pessoa de nome "Severiano"; 

CONSIDERANDO que, conforme representação sigilosa, três famílias já haviam adquirido os terrenos comercializados por 

"Severiano" e que haviam iniciado a construção de residências no local; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento das investigações, com vistas à completa elucidação dos fatos e à adoção de 

eventuais providências judiciais ou extrajudiciais; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.29.002.000053/2019-55 em INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º, II, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006, objetivando a regular e legal coleta de elementos visando a apuração dos fatos mencionados. Encaminhem-se os autos à 

Subcoordenadoria Jurídica da PRM Caxias do Sul para as seguintes providências iniciais: 

I - Registre-se e autue-se a presente portaria juntamente com a referida Notícia de Fato, tendo por objeto a apuração do(s) fato(s) 

abaixo especificado (s): 

a) Descrição resumida do fato investigado:  Apurar eventual ocupação, demarcação e comercialização de terrenos pertencentes à 

extinta Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) no município de Vacaria/RS; 

b) Possível(is) responsável(is) pelo(s) fato(s) investigado(s): a apurar; 

c) Autor da representação: Sigiloso. 

II - Oficie-se à Procuradoria Seccional da União em Caxias do Sul, encaminhando-se cópia do expediente oriundo da Promotoria de 

Justiça Especializada de Vacaria e da presente Portaria, para que informe: i. se a área onde estariam sendo comercializados terrenos (Rua Chico Xavier) 

pertence à União e, em caso positivo, se o imóvel é operacional ou não operacional; e ii. se tem conhecimento das irregularidades noticiadas e as eventuais 

medidas que adotou, ou pretende adotar, visando a preservação do patrimônio da União. 

III - Publique-se a presente Portaria, conforme previsto no art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PRM-JPR-RO-00002516-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 16 DE ABRIL DE 2019 
 

A Procuradora da República no Município de Ji-Paraná/RO, THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO, representante da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 129, III, da Constituição da República; artigos 

5º, I, III, “e”, e 6º, VII, da Lei Complementar no 75/1993; artigo 25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo 8º, §1º, da Lei no 7.347/85 

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

serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, e promover o inquérito civil 

e outros procedimentos administrativos correlatos para a proteção dos interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que dentre os direitos tutelados pelo Ministério Público Federal estão inseridos os interesses das comunidades de 

remanescentes de quilombos e populações indígenas, nos termos dos normativos constitucionais e da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 174/2017, que disciplina a instauração e tramitação das Notícias de Fato e dos Procedimentos 

Administrativos de Acompanhamento, definindo tal procedimento como instrumento adequado para "acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, 

políticas públicas ou instituições" (art. 8º, II); 

CONSIDERANDO que os elementos de prova até então colhidos apontam a necessidade de adoção de outras diligências; 

CONSIDERANDO o teor da manifestação exarada no bojo dos autos do Inquérito Civil n. 1.31.001.000287/2015-21, que conclui 

pela necessidade de "Acompanhar questões relacionadas à educação e saúde e outros direitos sociais da indígena da etnia Migueleno, de Porto Murtinho, 

no município de São Francisco do Guaporé" 

RESOLVE 

Instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, objetivando "Acompanhar questões relacionadas à educação e saúde e 

outros direitos sociais da indígena da etnia Migueleno, de Porto Murtinho, no município de São Francisco do Guaporé", no âmbito da 6ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 
Como diligências preliminares DETERMINO: 

1. Nomear os servidores lotados neste Ofício para atuar como secretários no presente; 

2. Junte-se a presente Portaria aos autos; 

3. Cumpra-se a ordem nºPRM-JPR-RO-00002330/2019; e 

4. Promovam-se os registros necessários no sistema de informação institucional. 

DAR CIÊNCIA à egrégia6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal nos termos do art. 9°, da Resolução n. 

174/2017. 
 

THAIS ARAUJO RUIZ FRANCO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016669-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 12 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM SANTA CATARINA, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

infraconstitucionais e, 

Considerando a aprovação da proposta de implantação do polo de atuação concentrada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

no Estado de Santa Catarina - PRE/SC e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais especializados, nos termos da Portaria PGR/MPF Nº 247, 

de 2 de abril de 2019, e da Portaria PGR/MPF Nº 309, de 9 de abril de 2019; 

Considerando o disposto na Ata de Instalação do referido polo de atuação concentrada, documento PR-SC-00015329/2019; 

Determina a instauração de Procedimento Administrativo Eleitoral com a finalidade de registro do processo de instalação do polo de 

atuação concentrada e acompanhamento do cumprimento dos planos de atuação dos Ofícios especializados da PRE/SC (Anexo II da Portaria PGR/MPF 
Nº 247, de 2 de abril de 2019). 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-JOI-SC-00003700-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 15 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e legais, conferidas pelos arts. 127, caput, e 129, incisos II e III, ambos da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a autuação e distribuição de Notícia de Fato n.º 1.33.005.000302/2019-50, destinada a levantar dados e 

informações solicitadas pela Exma. Coordenadora da Colenda 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal Dra. Elizeta Maria 

de Paiva Ramos, sobre uso e ocupação no perímetro das rodovias (faixa de domínio) localizadas na área de atribuição da PRM Joinville, bem como sobre 

a atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT na inventariança do patrimônio público federal. 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público 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, da Constituição Federal e artigo 
1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO o disposto nos incisos II e III, do artigo 8.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional 
do Ministério Público – CNMP; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público 
– CNMP; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de levantar informações junto ao DNIT, 

envolvendo o uso e a ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a estradas e rodovias localizadas na área de atribuição da PRM de Joinville, para 

auxiliar os trabalhos do Grupo de Trabalho Rodovias Federais/Excesso de Peso da C. 1.ª CCR referentes a mapeamento de problemas centrais que 

envolvem as referidas áreas, determinando, para tanto a expedição de ofício à Procuradoria Federal Especializada do DNIT em Joinville, solicitando 

informar se na área de atribuição da Procuradoria da República em Joinville (municípios de Araquari, Balneário Barra do Sul, Barra Velha, Campo 

Alegre, Garuva, Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú) existem: a) uso e ocupação no perímetro das rodovias (faixa de domínio); 

b) se a procuradoria do DNIT tem feito inventário do patrimônio e se, no caso de constatada a invasão ou a ocupação a qualquer título, tem realizado os 
pedidos de reintegração de posse ou cobrança pelo uso do espaço público naquela  faixa de domínio. 

b) Solicite-se a publicação da presente portaria de instauração. 

 

 ERCIAS RORIGUES DE SOUSA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016673-2019| 

PORTARIA Nº 62, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.001815/2018-47. INQUÉRITO CIVIL - 

CONVERSÃO 
 

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

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

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

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

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

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos relativos ao consumidor, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 
texto constitucional; 
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CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.001815/2018-47 e a necessidade de dar continuidade a sua 

instrução; 

 determino a CONVERSÃO do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar possíveis 

irregularidades relativas à oferta, por parte de supostos agentes privados autorizados do INSS ou de um determinado banco (Santander, BMG, dentre 

outros), de cartões de crédito e crédito consignado não solicitados pelo consumidor, bem como a disponibilidade, pelos representados, de 

informações/dados pessoais do representante. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 3ª CCR. CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. 

REPRESENTAÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. OFERTA DE CARTÕES DE CRÉDITO. CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. 

DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES/DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR. INSS; 

b) a comunicação desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando a devida 

publicação; 

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

 

CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016677-2019| 

PORTARIA Nº 63, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002209/2018-49. INQUÉRITO CIVIL - 

CONVERSÃO 

 

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

Federal, regulamentado pelos artigos 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, e na Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal - 

CSMPF: 

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

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

CSMPF); 

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

individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 129, III da Constituição Federal e do art. 6º da Lei Complementar nº 75/93, é função 

institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos relativos ao consumidor, dentre outros, inclusive promovendo a responsabilização respectiva; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no 

art. 37 da CF/1988 e os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, implícitos do 

texto constitucional; 

CONSIDERANDO os termos do Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002209/2018-49 e a necessidade de dar continuidade a sua 
instrução; 

 determino a CONVERSÃO do presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL com o objetivo de apurar possíveis 

irregularidades praticadas pela CELESC S/A, relativas à cobrança de valores exorbitantes na fatura de energia elétrica de consumidor, bem como a 

atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica em relação ao caso. 

Para tanto, determino: 

a) a abertura, registro e autuação de Inquérito Civil, com a seguinte ementa: 3ª CCR. CONSUMIDOR E ORDEM ECONÔMICA. 

REPRESENTAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. CELESC S/A. COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES. 
ATUAÇÃO DA ANEEL; 

b) a comunicação desta Portaria à 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, solicitando a devida 
publicação; 

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

 

CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016652-2019| 

PORTARIA N° 231, DE 10 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 1292, 1294, 1295 e 1351, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

17ª/Jaraguá do Sul Ricardo Viviani de Souza (5 de abril) 
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DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

17ª/Jaraguá do Sul Rafael Meira Luz (5 de abril) 

27ª/São Francisco do Sul Viviane Soares ( 9,10,16,26 e 30 de abril) 

27ª/São Francisco do Sul Alan Rafael Warsch (17 de abril) 

1ª/Araranguá Pedro Lucas de Vargas (11,12,15,16 e 17 de abril) 

105ª/Joinville Henrique da Rosa Ziesemer (8 a 14 de abril) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00016869-2019| 

PORTARIA N° 236, DE 16 DE ABRIL DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 1293, 1350, 1461, 1463, 1464 e 1481, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

105ª/Joinville Marcelo Mengarda (8 a 11 e de 13 a 14 de abril) 

105ª/Joinville Germano Krause de Freitas (12 de abril) 

1ª/Araranguá Maria Claudia Tremel de Faria (11, 12, 15, 16 e 17 de abril) 

27ª/São Francisco do Sul Leandro Garcia Machado (9, 10, 16 17, 26 e 30 de abril) 

26ª/Rio do Sul Caroline Sartori Velloso Martinelli (12 de abril) 

5ª/Brusque Murilo Adaghinari (12 de abril) 

28ª/São Joaquim Joel Zanelato (13 e 14 de abril) 

42ª/Turvo Cláudio Everson Gesser Guedes da Fonseca (9 a 12 de abril) 

48ª/Xaxim Simão Baran Junior (12 de abril) 

67ª/Santo Amaro da Imperatriz Cristina Elaine Thomé (29 e 30 de abril) 

105ª/Joinville Henrique da Rosa Ziesemer (26 de abril) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

5ª/Brusque Cristiano José Gomes (12 de abril) 

26ª/Rio do Sul Aline Dalle Lastes (12 de abril) 

42ª/Turvo Dimitre Fernandes ( 9 e 10 de abril) 

42ª/Turvo Thiago Naspolini Berenhauser (11 e 12 de abril) 

48ª/Xaxim Cristiane Weimer (12 de abril) 

67ª/Santo Amaro da Imperatriz Lara Peplau (29 e 30 de abril) 

105ª/Joinville Marcelo Mengarda (26 de abril) 

20ª/Laguna Júlia Wendhausen Cavallazzi (11 a 30 de abril) 

 

MARCELO DA MOTA 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BRP-SP-00000987-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 12 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do(a) Procurador(a) da República abaixo firmado(a), no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei 

Complementar n. 75/93; pela Resolução n. 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); e 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, 

bem como a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objeto manter a regularidade e adequação dos 

procedimentos empregados na execução da atividade policial (art. 2º da Resolução CNMP n. 20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF n. 127/2012); 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução n. 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 

da atividade policial pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender um trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado da atividade 

policial, inclusive inspeções em unidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, conforme art. 4º, inciso I, da Resolução n. 20/2007, 

do CNMP; 

RESOLVE: 

Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados às Inspeções na Delegacia de Polícia Rodoviária 

Federal em Atibaia/SP, referentes ao ano de 2018, sendo a primeira prevista para ser realizada entre os meses de abril e maio. 

Art. 2º Determinar, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 

I – registre-se e autue-se o presente; 

II – juntem-se os relatórios de inspeção do ano anterior; 

III – expeçam-se ofícios ao Superintendente Regional da (Polícia Federal / Rodoviária Federal) no Estado de SP e à Chefia da 

Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Atibaia/SP; 

IV – expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal em Atibaia/SP, para que, caso possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio a esta 

Procuradoria da República, a fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos: 

a)  Juiz(a) Federal Diretor(a) do Foro da Subseção Judiciária de Bragança Paulista/SP; 

b) Presidente da Seccional da OAB em Atibaia/SP. 

V – Ciência à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00001889-2019| 

PORTARIA N° 7, DE 10 DE ABRIL DE 2019 
 

Inquérito Civil n° 1.34.014.000430/2012-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como nas Resoluções 

CNMP nº 23/07 e nº 174/2017, e ainda: 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil n° 1.34.014.000430/2012-81, instaurado com o 

objetivo de apurar dano ambiental em área de estuário e manguezal, provocado pelo despejo de esgoto urbano sem tratamento na Praia de Perequê-açú, 

em Ubatuba. 

CONSIDERANDO várias diligências e atuação conjunta com o Ministério Público Estadual que apura o caso através do PP de 

Inquérito Civil nº 62.0701.0000012/2007-1, instaurado para acompanhar a política pública de universalização do acesso de saneamento básico e gestão 

de resíduos sólidos no município de Ubatuba. 

CONSIDERANDO que na decisão pela não homologação de promoção de declínio ao MP estadual, a 4ª CCR reconheceu que apesar 

da atuação conjunta, a matéria referente à promoção de saneamento e contenção das ocupações irregulares no Bairro Pequerê-Açú é matéria de atuação 

precípua do MPE, ressaltando que as residências existentes sobre a área de mangue devem ser objeto de apuração ou acompanhamento do MPF. 

CONSIDERANDO a orientação da Egrégia Corregedoria de não ser recomendável a manutenção de procedimentos muito antigos, 

aos quais deve-se dar sempre que possível encaminhamentos resolutivos, este Parquet Federal optou pelo arquivamento dos autos antigos mediante seu 

desmembramento em dois outros autos administrativos, um inquérito civil para apurar especificamente a possível ocupação irregular em área de mangue 

e um PA para acompanhamento dos fatos objetos deste procedimento, que já são apurados pelo MPE . 

CONSIDERANDO a possibilidade de instauração de procedimento administrativo sem fins investigativos para o acompanhamento 

de fatos, procedimentos e políticas públicas que, a princípio, não ensejam a autuação de inquérito civil. 

 RESOLVE, nos termos do art. 8º, inciso II da Resolução CNMP nº 174/2017, a instauração de PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, a partir do desmembramento do IC 1.34.014.000430/2012-81, tendo como objeto o acompanhamento 

da apuração promovida pelo MP Estadual no bojo do PP de Inquérito Civil nº 62.0701.0000012/2007-1, instaurado para acompanhar a política pública 

de universalização do acesso de saneamento básico e gestão de resíduos sólidos no município de Ubatuba/SP. 

REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos que lhe acompanham. 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. AFIXE-SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município, conforme exigência do art. 4º, VI, da Res. 

23/2007, do CNMP. 
 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00001888-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 10 DE ABRIL DE 2019 

 

Inquérito Civil n° 1.34.014.000430/2012-81 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, 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 que tramita nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil n° 1.34.014.000430/2012-81, instaurado com o 

objetivo de apurar dano ambiental em área de estuário e manguezal, provocado pelo despejo de esgoto urbano sem tratamento na Praia de Perequê-açú, 

em Ubatuba. 

CONSIDERANDO as diligências e atuação conjunta com o Ministério Público Estadual que apura o caso através do PP de Inquérito 

Civil nº 62.0701.0000012/2007-1, instaurado para acompanhar a política pública de universalização do acesso de saneamento básico e gestão de resíduos 

sólidos no município de Ubatuba. 

CONSIDERANDO que na decisão pela não homologação de promoção de declínio ao MP estadual, a 4ª CCR reconheceu que apesar 

da atuação conjunta, a matéria referente à promoção de saneamento e contenção das ocupações irregulares no Bairro Pequerê-Açú é matéria de atuação 

precípua do MPE, ressaltando que as residências existentes sobre a área de mangue devem ser objeto de apuração ou acompanhamento do MPF. 

CONSIDERANDO a orientação da Egrégia Corregedoria de não ser recomendável a manutenção de procedimentos muito antigos, 

aos quais deve-se dar sempre que possível encaminhamentos resolutivos, este Parquet Federal optou pelo arquivamento dos autos antigos, mediante seu 

desmembramento em dois outros autos administrativos, sendo, um PA para acompanhamento dos fatos objetos deste procedimento, que já são apurados 

pelo MPE e um inquérito civil para apurar especificamente a possível ocupação irregular em área de mangue. 

CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade a diligências preliminares realizadas no IC originário sem resposta conclusiva 

pelo órgão ambiental sobre a possível ocupação irregular em área de mangue próximo à Praia do Perequê-Açú, até a presente data. 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL para apurar possível dano ambiental mediante ocupação irregular devido a construção de novas 

casas à margem de estuário e manguezal localizado próximo à praia do Perequê-Açú, localizada no Município de Ubatuba/SP, conforme manifestação 

de cidadão. 

DETERMINA as seguintes diligências: 

1. Oficie-se à CTR-7, em Taubaté, solicitando realizar vistoria no local dos fatos, caso ainda não tenha realizado, ou encaminhar 

resposta à solicitação já realizada através do ofício 214/2014, não respondido até a presente data. (encaminhar cópia do protocolo Sigam 38761 de fls. 
27 (autos antigos) e do ofício 214/2014 de fls. 32 (autos antigos.) 

2. Acautelem-se os autos no setor, fazendo-os conclusos à assessoria jurídica com resposta. 

REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. COMUNIQUE-SE a instauração a PFDC 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. AFIXE-

SE a presente Portaria no mural da Procuradoria da República no Município conforme exigência do art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP. 

 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00042187-2019| 

PORTARIA Nº 145, DE 16 DE ABRIL 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: 

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

individuais indisponíveis, na forma do artigo 127 da Constituição Federal; 

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

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o disposto no artigo 129, inciso III, 
da Carta Magna; 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, 
sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 

CONSIDERANDO o art. 170 da Constituição Federal, que dispõe que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem, por fim, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, 

a defesa do consumidor; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público é legitimado para a 

defesa coletiva em juízo dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas; 

CONSIDERANDO os elementos constantes do procedimento preparatório nº 1.34.001.007578/2018-81, instaurado a partir de 

representação formulada pelas organizações ACT Promoção da Saúde; TFK – The Campaign for Tobacco-Free Kids (Campanha para Crianças Livre de 

Tabaco); AMATA – Associação Mundial Antitabagismo e Antialcoolismo; CETAB – Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde; IDEC – Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor; The Union – União Internacional Contra a Tuberculose e as Doenças Respiratórias; Vital Strategies Brasil; e FIC 

– Fundação InterAmericana do Coração, noticiando supostas “campanhas ilegais e disfarçadas/indiretas de propaganda comercial de marcas de cigarro 

e promoção do próprio ato de fumar em redes sociais, notadamente Facebook e Instagram, por meio de postagens que não se revelam explicitamente 

como anúncios ou posts patrocinados. O marketing é feito de forma furtiva, por meio de ações e estratégias que tentam driblar a legislação, configurando 

o denominado marketing sorrateiro (...)”; 

CONSIDERANDO a proximidade do prazo para encerramento do procedimento preparatório nº 1.34.001.007578/2018-81 e que a 

análise do feito não está concluída; 

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

da Lei Complementar nº 75/93, instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com a finalidade de apurar a suposta propaganda comercial, por meio de 
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“marketing sorrateiro” em redes sociais e eventos, realizada pela empresa Souza Cruz Ltda. para as marcas Dunhill, por meio da hashtag #TasteTheCity 

e eventos relacionados, e Lucky Strike, por meio da #Readytoroll e eventos relacionados. 

Determino: 

a) Registre-se e autue-se a presente Portaria, procedendo-se às anotações no Sistema Único, inclusive para fins de publicação e 

alteração da ementa; 

b) Registre-se a designação do Assessor lotado neste Gabinete da Procuradoria da República em São Paulo para secretariar este 

inquérito civil; 

c) Dê-se cumprimento às determinações contidas no Despacho nº 13196/2019; 

d) Controle-se o prazo do presente inquérito civil público (art. 9º da resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público). 

 

ADRIANA DA SILVA FERNANDES 

Procuradora da República 
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