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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00208625-2019| 

DECISÃO Nº 294, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

Referência: e-IC MPF/PRSC 1.33.000.001176/2018-10 

 

1. Ciente do despacho do NAOP da 4ª Região, que não conheceu da promoção de arquivamento. 

2. Considerando que a questão exposta nos autos diz respeito a controle de atos da Administração, a análise da promoção de 

arquivamento cabe à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, sendo necessária a redistribuição do feito. 

3. Remetam-se os autos à 1ª CCR. 

4. À Assessoria de Administração da PFDC, para cumprimento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão  

 

CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00206682-2019| 

SESSÃO: 7 DATA: 26/04/2019 15:08:05 PERÍODO: 30/03/2019 A 26/04/2019 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: SR/DPF/MG-00661/2016-INQ 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-MG 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO (CIMPF) 

Data: 01/04/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2018.000043-4-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
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Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN (CIMPF) 

Data: 04/04/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2017.000093-0-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

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

Data: 05/04/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2017.000089-9-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA (CIMPF) 

Data: 05/04/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2017.000050-4-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA (CIMPF) 

Data: 05/04/2019 

 

Processo: PRM/MAR-3410.2016.000177-9-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: CELIA REGINA SOUZA DELGADO (CIMPF) 

Data: 05/04/2019 

 

Processo: DPF/AM-00513/2016-INQ 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-AM 

Relator: MARCELO DE FIGUEIREDO FREIRE (CIMPF) 

Data: 12/04/2019 

 

Processo: DPF/AC-00078/2017-INQ 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-AC 

Relator: DARCY SANTANA VITOBELLO (CIMPF) 

Data: 16/04/2019 

 

TOTAL: 08 PROCESSOS JUDICIAIS 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Presidente do CIMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00206686-2019| 

SESSÃO: 8 DATA: 26/04/2019 15:16:18 PERÍODO: 30/03/2019 A 26/04/2019 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: 1.25.005.000041/2019-40 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-LONDRINA 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU (CIMPF) 

Data: 01/04/2019 

 

Processo: 1.29.006.000255/2017-03 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-R.GRANDE 

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

Data: 02/04/2019  

 

Processo: 1.26.000.004254/2014-49 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-PE 

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

Data: 04/04/2019 
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Processo: 1.14.001.001456/2018-73 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-BA 

Relator: ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS (CIMPF) 

Data: 04/04/2019 

 

Processo: 1.20.004.000036/2017-61 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: CELIA REGINA SOUZA DELGADO (CIMPF) 

Data: 04/04/2019 

 

Processo: 1.34.007.000221/2018-11 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS (CIMPF) 

Data: 04/04/2019 

 

Processo: 1.20.004.000041/2017-74 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

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

Data: 05/04/2019 

 

Processo: 1.20.004.000040/2017-20 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-B.DO GARÇAS 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA (CIMPF) 

Data: 05/04/2019 

 

Processo: 1.30.001.000956/2019-25 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-RJ 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO (CIMPF) 

Data: 09/04/2019 

 

Processo: 1.30.001.004766/2016-34 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-RJ 

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

Data: 09/04/2019 

 

Processo: 1.25.016.000057/2018-42 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-APUCARANA 

Relator: ANTONIO CARLOS ALPINO BIGONHA (CIMPF) 

Data: 11/04/2019 

 

Processo: 1.34.007.000084/2018-15 

Assunto: RECORRER AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF 

Origem: PRM-MARÍLIA 

Relator: ALCIDES MARTINS (CIMPF) 

Data: 12/04/2019 

 

Processo: 1.34.008.000506/2012-57 

Assunto: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-PIRACICABA 

Relator: ANTONIO CARLOS FONSECA DA SILVA (CIMPF) 

Data: 16/04/2019 

 

Processo: 1.16.000.002196/2017-16 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-DF 

Relator: NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO (CIMPF) 

Data: 16/04/2019 
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Processo: 1.25.015.000078/2013-63 

Assunto: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-UNIÃO VIT 

Relator: FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR (CIMPF) 

Data: 23/04/2019 

 

Processo: 1.31.000.000238/2019-21 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-RO 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA (CIMPF) 

Data: 23/04/2019 

 

Processo: 1.29.007.000206/2018-33 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-STA CRUZ SU 

Relator: DARCY SANTANA VITOBELLO (CIMPF) 

Data: 25/04/2019 

 

Processo: 1.25.016.000127/2017-81 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-APUCARANA 

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

Data: 26/04/2019 

 

Processo: 1.33.000.000310/2019-46 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-SC 

Relator: ANTONIO AUGUSTO BRANDAO DE ARAS (CIMPF) 

Data: 26/04/2019 

 

TOTAL: 19 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Presidente do CIMPF 

 

1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00207036-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Inclui membro no Grupo de Trabalho Interinstitucional Imunização, instituído por 

meio da Portaria 1ª CCR/MPF nº 13, de 23 de abril de 2019 (PGR-

00197183/2019). 

 

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 Distrito Federal e Territórios, Fernanda da Cunha Moraes, no Grupo 
de Trabalho Interinstitucional Imunização, instituído por meio da Portaria 1ª CCR/MPF nº 13, de 23 de abril de 2019 (PGR-00197183/2019). 

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-00206983-2019| 

PORTARIA CONJUNTA Nº 5, DE 16 DE ABRIL DE 2019 

 

Altera composição do Grupo de Trabalho Intercameral “Terceirização em Saúde”, 

instituído por meio da Portaria Conjunta 1ª e 5ª CCRs/MPF nº 10, de 8 de 

novembro de 2018 (PGR-00629416/2018). 

 

AS COORDENADORAS DAS 1ª e 5ª CÂMARAS 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, RESOLVEM: 
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Art.1º Alterar a composição do Grupo de Trabalho Intercameral “Terceirização em Saúde” substituindo o Procurador da República 

atualmente lotado no Município de Crateús/CE, Adalberto Delgado Neto, pelo Procurador da República atualmente lotado no Município de Bento 

Gonçalves/RS, Alexandre Schneider; bem como incluindo a Procuradora da República atualmente lotada na Procuradoria da República em Pernambuco, 

Sílvia Regina Pontes Lopes Acioli. 

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 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 5ª CCR/MPF 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00000960-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA RESPONSÁVEL PELO OFÍCIO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

DE CRUZEIRO DO SUL/AC, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 129, III, da Constituição da República e pelos arts. 6º, VII, 7º, I, e 38, I, da 

Lei Complementar n.º 75/1993 e pelas Resoluções nas Resoluções de n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de n.º 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal: 

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

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

e o art. 1º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que é função institucional do Ministério Público Federal promover o inquérito civil, para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, na forma do art. 129, III, da Constituição da República e no art. 6º, VII, e 

7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 

ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, e da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando que tramita nesta Procuradoria a Notícia de Fato n.º 1.10.001.000019/2019-62, autuada a partir de representação 

formulada na sala de atendimento ao cidadão, cujo manifestante requereu sigilo de seus dados. 

RESOLVE: 

Instaurar Inquérito Civil - IC, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Apurar a observância dos princípios da publicidade e da transparência nos processos seletivos realizados pelo Hospital e Maternidade 

Therezinha de Jesus (HMTJ) no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Juruá - DSEI/ARJ. 

Registre-se. Comunique-se à 1a Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive para efeito de publicação no Diário Oficial, nos termos 

do art. 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

A designação de secretário ocorrerá através de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 

Como diligências iniciais, determino a expedição de recomendação ao DSEI Alto Rio Juruá e à Organização Social Hospital e 

Maternidade Therezinha de Jesus -HMTJ. 

 

JOEL BOGO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00019518-2019| 

PORTARIA Nº 30, DE 26 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° 1.13.000.001200/2018-11 foi instaurado com a finalidade de apurar supostas 

irregularidades praticadas por parte da Prefeitura, da CEF e de suas empresas terceirizadas no tocante à construção e à habitabilidade dos imóveis do 

Programa Minha Casa, Minha Vida nas Comunidades de Santa Ana do Capananzinho, Nazaré do Capananzinho, Água Azul, Jatuarana, Igarapezinho e 

Santa Rita, no município de Manicoré/AM; 

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; 
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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 supostas irregularidades praticadas por parte da Prefeitura, 

da CEF e de suas empresas terceirizadas no tocante à construção e à habitabilidade dos imóveis do Programa Minha Casa, Minha Vida nas Comunidades 

de Santa Ana do Capananzinho, Nazaré do Capananzinho, Água Azul, Jatuarana, Igarapezinho e Santa Rita, no município de Manicoré/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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00019519-2019| 

PORTARIA Nº 30, DE 26 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° 1.13.000.001154/2018-42 foi instaurado com a finalidade de apurar a suposta 

grilagem de terras localizadas na estrada da Prainha, entre os km 03 e 12, no Município de Apuí/AM; 

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 a suposta grilagem de terras e acompanhar as políticas agrárias federais 

em áreas localizadas na estrada da Prainha, entre os km 3 e 12, no Município de Apuí/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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00029309-2019| 

PORTARIA N° 131, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

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

ao voto 6475/2019, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino, e acolhido por unanimidade na deliberação da 4ª CCR, Sessão 547ª, 

de 24 de abril de 2019, resolve: 

Art. 1º. Designar a Procuradora da República RAFAEL KLAUTAU BORBA COSTA, lotada na PRM/Barreiras, para oficiar nos 

autos Nº 1.14.003.000211/2018-17. 

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 1º Ofício da Procuradoria da República no Município de Barreiras. 

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

 

FÁBIO CONRADO LOULA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-GNB-BA-00001275-2019| 

PORTARIA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

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

fundamento no art. 8º, II e III, da Res. CNMP nº 174/2017, 

CONSIDERANDO o rol de atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129 da CRFB; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC 75/93; bem como 

o disposto na Res. CNMP 23/2007 e Res. CSMPF 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos extraídos da Notícia de Fato nº 1.14.009.000221/2018-94, instaurada com o fim de apurar possível 

fraude licitatória, desvio de recursos e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos no contexto da contratação da Cooperativa dos Profissionais 

de Saúde - COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49) pelo Município de Pindaí/BA, ao tempo da gestão de Rosane Madalena Ladeia Pereira Prado (2013-

2016). 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 

do patrimônio público e social; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “PINDAÍ/BA. 

Apura possível fraude licitatória, desvio de recursos e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos no contexto da contratação da Cooperativa 

dos Profissionais de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49) pelo Município de Pindaí/BA nos anos de 2013 e 2014, ao tempo da gestão de 

ROSANE MADALENA LADEIA PEREIRA PRADO enquanto Prefeita (2013-2016)”. 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 

(a) Juntem-se extratos de pagamentos feitos pela Prefeitura de Pindaí/BA à COOPE nos anos de 2013 e 2014; 

(b) Oficie-se à Prefeitura de Pindaí/BA requisitando: (1) envio de cópia integral do PP 002/2013, realizado para contratação de 

serviços de saúde e do qual saiu vencedora a Cooperativa dos Profissionais de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49); (2) encaminhe cópia integral 

dos respectivos processos de pagamento (notas de empenho e liquidação, notas fiscais, comprovantes de transferências bancárias, extratos de cheques, 

comprovantes de medição, discriminação dos serviços prestados); (3) envie todos os contratos administrativos celebrados com a COOPE entre 2013 e 

2014, tanto o resultante da licitação quanto os pertinentes a eventuais prorrogações; (4) explique se a COOPE apenas prestava serviços médicos ou se 

também fornecia medicamentos e material hospitalar; (5) informe o nome, CPF, profissão, local de trabalho, dias e carga horária de todos (médicos, 

dentistas, enfermeiros, auxiliares, etc.) os funcionários da COOPE que prestaram serviço ao Município nos anos de 2013 e 2014, devendo ser elaborada 

uma tabela distinta para cada ano; (6) informe a identificação completa (nome, CPF, endereço residencial, cargo e nível de escolaridade) do funcionário 

público responsável pela fiscalização da execução do contrato (art. 67 da Lei 8.666/93) firmado com a COOPE nos anos de 2013 e 2014; (7) informe, a 

respeito de ANDRÉ LUÍS COSTA DONATO (CPF 286.211.315-87), em quais anos prestou serviço ao Município, cargo e remuneração; (8) informe, 

quanto a IZABEL CRISTINA FERNANDES DE MATOS (CPF 034.240.325-73), em quais anos prestou serviço ao Município, cargo e remuneração; 

(9) identifique (nome, CPF e endereço) o Secretário de Saúde do Município de Pindaí/BA nos anos de 2013 e 2014; 

(c) Oficie-se ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, requisitando que informe se a Cooperativa dos Profissionais de 

Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49) tem registro no órgão – em caso positivo, encaminhar documentação comprobatória; 

(d) Oficie-se à CGU, de preferência por e-mail, solicitando: (A) envie nota técnica sobre atividades desempenhadas pela Cooperativa 

dos Profissionais de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49) como prestadora de serviços para Prefeituras no Estado da Bahia; (B) envie relatórios 

de investigação, pertinentes a qualquer Município do Estado da Bahia, que hajam delineado eventual forma de operação ilícita da COOPE, indicando as 

pessoas físicas envolvidas, os vínculos entre elas (de parentesco, profissional ou qualquer outra natureza) e os respectivos papéis na organização; (C) 

Encaminhe, se houver, documentação que sirva de comprovação às constatações hauridas pela CGU; 

(e) Requisite-se à ASSPA, a respeito da Cooperativa dos Profissionais de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49), que pesquise: 

(A) Propriedade de veículos entre os anos de 2013 e 2015; (B) empregados registrados no RAIS ou CNISA entre os anos de 2013 e 2015; (C) informe, 

em consulta ao CENSEC, se a cooperativa ou seus dirigentes conferiram poderes por meio de procurações, anexando cópia em PDF do extrato do sistema; 

(D) sobre os dirigentes da cooperativa (presidente, diretores e conselho fiscal), informar se receberam transferências de programas assistenciais do 

governo e se figuraram como empregados de alguma empresa; (E) informe se a cooperativa ou seus dirigentes fizeram doações eleitorais ou prestaram 

serviços a partidos políticos nas eleições de 2012 e 2016. 

(f) Ausentes respostas em 20 dias, reiterem-se; 

(g) Chegadas as respostas, conclusos. 

 

CARLOS VÍTOR DE OLIVEIRA PIRES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-GNB-BA-00001276-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

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

fundamento no art. 8º, II e III, da Res. CNMP nº 174/2017, 

CONSIDERANDO o rol de atribuições conferidas pelos arts. 127 e 129 da CRFB; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC 75/93; bem como 

o disposto na Res. CNMP 23/2007 e Res. CSMPF 87/2006; 

CONSIDERANDO os elementos extraídos da Notícia de Fato nº 1.14.009.000219/2018-15, instaurada com o fim de apurar possível 

fraude licitatória, desvio de recursos e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos no contexto da contratação da Cooperativa dos Profissionais 

de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49) pelo Município de Urandi/BA, ao tempo da gestão de José Cardoso de Oliveira (2009-2012). 

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

do patrimônio público e social; 

RESOLVE converter a presente notícia de fato em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª CCR, com o seguinte objeto: “URANDI/BA. 

Apura possível fraude licitatória, desvio de recursos e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos no contexto da contratação da Cooperativa 

dos Profissionais de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49) pelo Município de Urandi/BA nos anos de 2010, 2011 e 2012, ao tempo da gestão de 

José Cardoso de Oliveira enquanto Prefeita (2009-2012)”. 

DETERMINO a realização das seguintes diligências: 

(a) Juntem-se extratos de pagamentos feitos pela Prefeitura de Urandi/BA à COOPE nos anos de 2010, 2011 e 2012; 

(b) Oficie-se à Prefeitura de Urandi/BA requisitando: (1) envio de cópia integral do PP 012/2010 e PP 010/2011, realizados para 

contratação de serviços de saúde e dos quais saiu vencedora a Cooperativa dos Profissionais de Saúde – COOPE (CNPJ 10.731.492/0001-49); (2) 

encaminhe cópia integral dos respectivos processos de pagamento (notas de empenho e liquidação, notas fiscais, comprovantes de transferências 

bancárias, extratos de cheques, comprovantes de medição, discriminação dos serviços prestados); (3) envie todos os contratos administrativos celebrados 

com a COOPE entre 2010 e 2012, tanto o resultante das licitações quanto os pertinentes a eventuais prorrogações; (4) explique se a COOPE apenas 

prestava serviços médicos ou se também fornecia medicamentos e material hospitalar; (5) informe o nome, CPF, profissão, local de trabalho, dias e carga 

horária de todos (médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares, etc.) os funcionários da COOPE que prestaram serviço ao Município nos anos de 2010, 
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2011 e 2012, devendo ser elaborada uma tabela distinta para cada ano; (6) informe a identificação completa (nome, CPF, endereço residencial, cargo e 

nível de escolaridade) do funcionário público responsável pela fiscalização da execução do contrato (art. 67 da Lei 8.666/93) firmado com a COOPE nos 

anos de 2013 e 2014; (7) identifique (nome, CPF e endereço) o Secretário de Saúde do Município de Urandi/BA nos anos de 2010, 2011 e 2012; 

(c) Ausente resposta em 20 dias, reitere-se; 

(d) Chegada a resposta, conclusos. 

 

CARLOS VÍTOR DE OLIVEIRA PIRES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00003213-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 24 DE ABRIL DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.14.004.000124/2019-22 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA/BA, pelo Procurador da República subscritor, 

no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, incisosII, III e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil; pelos artigos 3º, 

9º, 10 e 38,inciso IV, da Lei Complementar n. 75/93; pela Resolução n. 20/2007, do Conselho Nacional doMinistério Público (CNMP) e pela Resolução 

n. 127/2012, do Conselho Superior do MinistérioPúblico 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 esocial 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 atividadepolicial (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 decontrole externo preventivo e concentrado da atividade 

policial, inclusive inspeções emunidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, conforme art. 4º, inciso I,da Resolução n. 20/2007, 

do CNMP; 

CONSIDERANDO, nos termos dos arts. 2º, IX e 4º, I da Resolução 127/2012 doCSMPF, a necessidade de inspeção anual ordinária 

em estabelecimento policial na área de 

atribuição de cada membro do Ministério Público Federal e a inspeção periódica de inquéritos; 

RESOLVE: 

INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEACOMPANHAMENTO para formalizar os atos relacionados à inspeção 

na Delegacia dePolícia Rodoviária Federal  de Feira de Santana- BA, referente ao ano de 2019, sendo a primeira inspeção em 14 de maio pela manhã, no 

âmbito da 7ª CCR, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração.  

Comunique-se à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão a instauração dopresente Procedimento de Acompanhamento. 

  Providencie-se a publicação desta Portaria, nos termos do art.9° da Resolução CNMP 174. 

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. 

 

CLAYTTON RICARDO DE JESUS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00003457-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 24 DE ABRIL DE 2019 

 

Notícia de Fato n. 1.14.006.000405/2018-84 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: "Apurar supostas irregularidades mencionadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Paulo Afonso, no Relatório do 

Modelo de Saúde de Paulo Afonso, consubstanciadas em: a) notícia de que funcionários da Secretaria de Saúde são obrigados a repassar valores recebidos 

a título de hora extra a maior; b) sobrepreço no contrato nº 0172/2017, celebrado entre o município de Paulo Afonso e a empresa Marluce Bezerra Lopes 

(CNPJ 03.205.983/0001-90), no valor de R$ 167.900,00 (cento e sessenta e sete mil e novecentos reais); e c)sobrepreço na contratação da empesa 

UNIMAGEM para terceirização dos serviços de saúde no município de Paulo Afonso". 

TEMA: Combate à corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00022914-2019| 

PORTARIA Nº 99, DE 26 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: 

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

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

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

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

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

e) considerando o trâmite do Procedimento Preparatório Nº 1.15.000.003759/2018-01, instaurado a partir do Ofício nº 9.063/2018 – 

PRE/CE-LMS, em que o advogado dos interessados, senhor Pedro Henrique de Araújo Cabral, requer a apuração de suposta ocorrência de restrições 

indevidas à liberdade de expressão e de ameaças à integridade física de alunos da Universidade Estadual do Ceará – UECE, 

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

ainda, dar cumprimento ao quanto determinado nos despachos nº 2.492/2019 e nº 4.430/2019. 

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

 

NILCE CUNHA RODRIGUES 

Procuradora da República 

PR/CE – 6º Ofício  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00019915-2019| 

PORTARIA N° 46, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

Notícia de Fato nº 1.18.000.000452/2019-10 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições do Ministério Público Federal previstas no artigo 129, incisos III e VI, da Constituição Federal; 

nos artigos 6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93; bem como as disposições contidas na Resolução nº 

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

CONSIDERANDO que  a Notícia de Fato nº 1.18.000.000452/2019-10 tem por objeto a apuração de representação que alega suposta 

paralisação das atividades do CMEI Lara Rosa, em Caldas Novas/GO; 

CONSIDERANDO que, em consulta ao Sistema Integrado do Ministério da Educação (SIMEC), foi identificada a obra "PAC 2 - 

Creche/Pré-escola 001", ID 24851, objeto do Convênio nº 2651/2012, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o 

Município de Caldas Novas/GO; 

CONSIDERANDO que a aludida obra situa-se no mesmo endereço do CMEI Lara Rosa, tendo em vista as informações constantes 

da Lei municipal  nº 2.290, de 17 de julho de 2015, do município de Caldas Novas/GO; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato nº 1.18.000.000452/2019-10 em Inquérito Civil, nos termos do artigo 2º, §7º, da Resolução 

nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e do artigo 4º, §4º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

DETERMINA-SE: 

a) a autuação da presente portaria, registrando-se a presente conversão na capa dos autos e no sistema informatizado (Único) desta 

Procuradoria da República (artigo 5º, III, da Resolução nº 87/2006 do CSMPF); 

b) a remessa de cópia desta portaria para publicação, nos termos dos artigos 5º, VI, e 16, §1º, inciso I, da Resolução no 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e do artigo 4o, VI, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, dispensada 

a comunicação da presente conversão em inquérito civil à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, tendo em vista o Ofício 

Circular nº 31/2018/1ªCCR/MPF; 

c) a expedição de ofício ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em atenção ao Ofício nº 7992/2019/Digap-FNDE, 

requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, informações a execução física, formal e financeira da obra PAC 2 - Creche/Pré-escola 001 (ID 24851), objeto 

do Convênio nº 2651/2012; 

d) a expedição de ofício à Prefeitura de Caldas Novas/GO, requisitando, no prazo de 30 (trinta) dias, o código INEP do CMEI Lara 

Rosa, objeto do Convênio nº 2651/2012, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Caldas Novas/GO, bem 

como que informe se o referido CMEI encontra-se em funcionamento; 

e) a juntada do extrato de informações da obra PAC 2 - Creche/Pré-escola 001 (ID 24851), bem como da Lei municipal nº 2.290, de 

17 de julho de 2015, do município de Caldas Novas/GO, a serem obtidos, respectivamente, no Sistema Integrado do Ministério da Educação (SIMEC) e 

no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Caldas Novas/GO. 

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

 

VIVIANE VIEIRA DE ARAÚJO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00012408-2019| 

DESPACHO DE 26 DE ABRIL DE 2019 
 

Inquérito Civil Público n.º 1.21.000.000541/2016-28 
 

Considerando o teor do despacho saneador de f. 56-57 - em especial o ponto relativo ao envio, em dezembro de 2018, de novo ofício 

à Secretaria de Estado de Educação no Mato Grosso do Sul (f. 51) requisitando informações atualizadas acerca do resultado do cadastramento do projeto 

de construção de uma escola com 04 (quatro) salas de aula na Aldeia Água Azul (TI Buriti), e, após a reiteração do expediente em janeiro de 2019 (f. 52-

55), com prazo de 15 (quinze) dias úteis para a resposta, o fato de ainda não terem sido recebidas as informações requisitadas -, verifica-se que o presente 

procedimento não está instruído com dados suficientes a permitir a adoção de quaisquer das medidas judiciais e extrajudiciais previstas no art. 4º, incisos 

I a VI, da Resolução CSMPF n.º 87/2010. 

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

Determino, outrossim, a reiteração do Ofício n.º 302/2018 - MPF/PRMS/EKS. 

 

EMERSON KALIF SIQUEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-DVL-MG-00001443-2019| 

PORTARIA N° 6, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

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

constitucionais e legais, e 

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

art. 127 da Constituição de 1988 e do art. 1º da Lei Complementar nº 75/93, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 

dos interesses individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu art. 6º, VII, “c” a atribuição do Ministério Público para promover 

o inquérito civil e a ação civil pública visando à proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos dos consumidores; 

CONSIDERANDO que o procedimento preparatório nº 1.22.012.000268/2015-84 foi instaurado para apurar a notícia de que a 

CREFISA promove um desequilíbrio na relação com “os tomadores de empréstimos uma vez que estes estão comprometendo em muitos casos mais de 

60% do seu benefício (previdenciário) quando somados os empréstimos consignados anteriormente feitos em outros bancos”; 

CONSIDERANDO também a notícia de que a CREFISA “não faz o empréstimo consignado e sim empréstimo pessoal sendo que o 

limite de comprometimento da renda para fazer consignado é de 30% não havendo limite legal para fazer concessão de crédito pessoal”; 

CONSIDERANDO que são necessárias mais diligências para um adequado desfecho do caso, as quais foram determinadas, inclusive, 

pela 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

DECIDE: 

1. instaurar inquérito civil, cujo objeto é a apuração dos fatos acima relatados, com prazo de 1 ano, nos termos do art. 9º da Resolução 

CNMP nº 23/2007; 

2. determinar sejam realizadas as publicações de praxe, no mural desta Procuradoria da República e no Diário do Ministério Público 

Federal Eletrônico, conforme art. 4º, VI da Resolução CNMP nº 23/2007; 

3. determinar a expedição de ofícios à Diretoria de Benefícios do INSS e à Secretaria Nacional do Consumidor, com cópia da 

representação e prazo de 20 dias para resposta, solicitando informações sobre se há outras denúncias acerca da mesma temática e, em caso positivo, 
especificando as localidades de onde elas partiram e quais providências foram adotadas; e 

4. determinar a realização de pesquisa ASSPA e na rede mundial de computadores, para esclarecer onde se situa a sede da CREFISA 

e se esta é uma empresa de atuação nacional, regional ou local. 
 

GUSTAVO DE CARVALHO FONSECA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00002672-2019| 

PORTARIA N° 16, DE 29 DE ABRIL DE 2019 
 

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

constitucionais e legais, e: 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do meio ambiente (art. 129, 

III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1.º, I, da Lei n. 7.347/1985); 

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

defesa de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o meio ambiente, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da 
União (LC n. 75, de 20.5.93, art. 6º, inc. VII, alínea “b”); 

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

  RESOLVE converter a PP - 1.22.009.000181/2018-17 em INQUÉRITO CIVIL com a finalidade de “Verificar "área de cobertura 
de vegetação nativa", a título de Reserva Legal, na propriedade Projeto de Assentamento Oziel Alves Pereira, no município de Governador Valadares”. 

Para isso, DETERMINA-SE ao SEJUR, para autuar esta portaria no procedimento e efetuar sua remessa à publicação, via Sistema 

ÚNICO. 

Cumpra-se. 
 

LILIAN MIRANDA MACHADO 

Procuradora da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00002391-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

REF.: PP Nº1.22.020.000324/2018-24. MUNICÍPIO DE MANHUAÇU (MG). 

SUPOSTO NÃO ATENDIMENTO A ESTRANGEIRO (REFUGIADO) NA 

AGÊNCIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 

MANHUAÇU/MG. CÂMARA: 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 

REVISÃO DO MPF 

 

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

legais, com arrimo no art. 129, III, CR/88 e no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, e: 

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, bem como de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar 75/2003 dispõe, em seu art. 6º, competir ao Ministério Público da União promover o 

inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, dentre outros, dos direitos constitucionais e do patrimônio público e social (inc. VII, d), bem como 

promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que a documentação encaminhada a esta Procuradoria da República em Manhuaçu-MG noticia suposto não 

atendimento a estrangeiro (refugiado) para emissão de carteira de trabalho na agência do Ministério do Trabalho e Emprego em Manhuaçu/MG. 

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

aplicação de recursos federais, bem como por se tratar de serviços públicos relacionados a órgãos federais; 

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5º, III, "b"; 6º, VII, “b” , todos da LC 75/93, o disposto no artigo 28 da Resolução nº 87/2006 

do CSMPF, o disposto nos artigos 2º, § 7º, e 16 da Resolução nº 23/2007 do CNMP, e, mais, os elementos de convicção constantes dos autos, que indicam 

a necessidade de aprofundamento da apuração; 

RESOLVE converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil de mesmo número, determinando, em consequência, que 

seja observado o disposto no artigo 6º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF. 

Determina-se, ainda, a adoção das seguintes providências: 

a) a juntada desta portaria em numeração sequencial; 

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 UNICO, assim como envio da mesma ao e-mail PRMG-iniciais@mpf.mp.br, 

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

c) comunicação à 1ª CCR, para os devidos fins; 

d) cumprimento do despacho de fl. 31-verso. 

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. 

 

THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00005492-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 12 DE MARÇO DE 2019. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2004 e nº 87/2006, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do meio ambiente 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 d, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF nº 1.23.002.000475/2018-63, instaurada para apurar 

documentação enviada pela Comissão Pró-Índio de São Paulo que versa sobre o processo de demarcação da terra quilombola Nossa Senhora das Graças 

que está em sobreposição irregular em Projeto de Assentamento Agroextrativista - PAE (Três Ilhas). 

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

87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 

Determina-se: 

I – autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 

II – dê-se conhecimento da instauração deste IC à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 

6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante comunicação eletrônica, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 

conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – após, retornem-me os autos conclusos. 

 

PATRÍCIA DAROS XAVIER 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00017271-2019| 

PORTARIA Nº 92, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Referência: Procedimento Preparatório n.º 1.24.000.001124/2018-52 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA ANTÔNIO EDÍLIO MAGALHÃES TEIXEIRA, lotado na Procuradoria da República no 

Estado da Paraíba, com fulcro na Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

RESOLVE: 

Converter, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução n.º 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial acima identificado em Inquérito Civil – IC, no 

intuito de averiguar eventuais falhas no SIPE - Sistema de Ponto Eletrônico dos servidores da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Após o registro da portaria, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

1) Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

2) Cumpra-se o despacho n.º 5328/2019-MPF/PR/PB/AEMT; 

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

n.º 23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF n.º 87/2006. 

 

ANTONIO EDILIO MAGALHAES TEIXEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00029508-2019| 

PORTARIA Nº 186, DE 26 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 439/2019/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 

DENILSON SOARES DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 04ª Seção Judiciária de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

004ª z.e. de 

CURITIBA 

Licença Especial 

10/04/19 
2146/19 

FERNANDA BASSO SILVÉRIO 

Promotora de Justiça da 010ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

014ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

25 e 26/04/19 

2160/19 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária da TELÊMACO 

BORBA 

017ª z.e. de 

TIBAGI 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

11/04/19 

2111/19 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária TELÊMACO BORBA 

017ª z.e. de 

TIBAGI 

Férias 

05 a 19/06/19 
0675/19 

TIAGO INFORÇATTI RODRIGUES 

Promotor Substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU 

BRAZ 

021ª z.e. de 

SIQUEIRA CAMPOS 

Afastamento 

22 a 24/04/19 
2300/19 

LEANDRO SURIANI DA SILVA 

Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária de JACAREZINHO 

023ª z.e. de 

RIBEIRÃO CLARO 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

11/04 a 07/06/19 

2232/19 

FLÁVIA SIMON FAGUNDES DOS SANTOS 

Promotora de Justiça da 02ª PJ De CORNÉLIO PROCÓPIO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 171/19-PRE) 

026ª z.e. de 

CORNÉLIO PROCÓPIO 

Afastamento 

15 a 17/04/19 
1931/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

029ª z.e. de 

IMBITUVA 

Afastamento 

22/04/19 
2185/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

029ª z.e. de 

IMBITUVA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

16/04/19 

2265/19 

PAULO AUGUSTO KOSLOVSKI 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de PITANGA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

038ª z.e. de 

PITANGA 

Afastamento 

15 a 17/04/19 
2207/19 

DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS 
039ª z.e. de 

RESERVA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 
1968/19 
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Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciária de TELÊMACO 

BORBA 

15 e 22/04/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO 

SUL 

048ª z.e. de 

BOCAIÚVA DO SUL 

Afastamento 

22/04 a 03/05/19 
2274/19 

ALESSANDRO BETTEGA DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de COLOMBO 
Férias 

01 e 02/05/19 
2139/19 

JULIANO MARCONDES PAGANINI 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de COLOMBO 
Férias 

29 e 30/04/19 
2139/19 

JULIANO MARCONDES PAGANINI 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de 

COLOMBO 

Afastamento 

22 a 26/04/19 
2124/19 

RAFAEL PEREIRA 

Promotor Substituto da 60ª Seção Judiciária de ANTONINA 

051ª z.e. de 

MORRETES 

Afastamento 

17/04/19 
2168/19 

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 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

12/04/19 

2179/19 

CAIO HIDEKI KUSABA 

Promotor substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

053ª z.e. de 

TEIXEIRA SOARES 

Afastamento 

11 e 12/04/19 
1830/19 

LEANDRO SURIANI DA SILVA 

Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária de JACAREZINHO 

056ª z.e. de 

CARLÓPOLIS 

Férias 

15/04 a 09/05 e de 17 a 

21/06/19 

1615/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO 

ANTONIO DA PLATINA 

057ª z.e. de 

ANDIRÁ 

Férias 

22 a 30/04/19 

1541/19 e 

2209/19 

FERNANDO AUGUSTO SORMANI BARBUGIANI 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de ARAPONGAS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

061ª z.e. de 

ARAPONGAS 

Afastamento 

15 a 17/04/19 
2172/19 

CAIO HIDEKI KUSABA 

Promotor substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

062ª z.e. de 

REBOUÇAS 

Férias 

24 a 30/04/19 
1615/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 

062ª z.e. de 

REBOUÇAS 

Férias 

16 a 23/04/19 
1615/19 

CAMILLE MARQUES DIB CRIPPA 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de FRANCISCO BELTRÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

069ª z.e. de 

FRANCISCO BELTRÃO 

Férias 

22/04 a 19/05/19 
1615/19 

FABRÍCIO TREVISAN DE ALMEIDA 

(Promotor de Justiça da 02ª PJ de FRANCISCO BELTRÃO) 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

069ª z.e. de 

FRANCISCO BELTRÃO 

Férias 

20 e 21/05/19 
1615/19 

MÁRCIA FELIZARDO ROCHA DE PAULI 

Promotora de Justiça da 05ª PJ de PARANAVAÍ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

072ª z.e. de 

PARANAVAÍ 

Afastamento 

22 a 26/04/19 
2328/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotor Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Afastamento 

22, 23 e de 29/04 a 

03/05/19 

2275/19 

SIDIKLEI ROSOLEN DE OLIVEIRA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de MARIALVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

081ª z.e. de 

MARIALVA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 

17/04/19 

2180/19 

EGIDIO KLAUCK 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de IVAIPORÃ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 043/19-PRE) 

093ª z.e. de 

IVAIPORÃ 

Férias 

03/05/19 
2188/19 

LEONARDO GOMES FERRARI 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

094ª z.e. de 

SANTA ISABEL DO IVAÍ 

Designação 

11 a 21/04/19 e de 

27/04/19 até novo titular 

2199/19 

ADRIANO MIYOSHI 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de LOANDA 

094ª z.e. de 

SANTA ISABEL DO IVAÍ 

Designação 

22 a 26/04/19 
2200/19 

SÉRGIO SEGURADO BRAZ FILHO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLORADO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

095ª z.e. de 

COLORADO 

Férias 

15 a 17/04/19 e 03/05/19 
2212/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de 

101ª z.e. de 

CORONEL VIVIDA 

Licença para Tratamento 

de Saúde 
1935/19 
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CORONEL VIVIDA 

(Alterando em parte a Portaria nº 171/19-PRE) 

04 a 08/04/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de 

CORONEL VIVIDA 

(Alterando em parte a Portaria nº 171/19-PRE) 

101ª z.e. de 

CORONEL VIVIDA 

Férias 

09/04/19 
2184/19 

LUCAS LOSCH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de 

CORONEL VIVIDA 

(Alterando em parte a Portaria nº 171/19-PRE) 

101ª z.e. de 

CORONEL VIVIDA 

Afastamento 

10/04/19 
2163/19 

LEONARDO GOMES FERRARI 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

105ª z.e. de 

TERRA RICA 

Afastamento 

17/04/19 
2125/19 

JULYETH ALAMINI DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA 

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

107ª z.e. de 

CAPANEMA 

Férias 

05 a 09/04/19 
1615/19 

LARISSA BATISTA VASCONCELOS 

Promotora de Justiça da 131ª z.e. de BARRACÃO 

(Inc. III, §2º do art. 1º da Res. 30/08-CNMP) 

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

107ª z.e. de 

CAPANEMA 

Férias 

10 a 12/04/19 
1615/19 

THAYNA REGINA NAVARROS COSME 

Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

108ª z.e. de 

NOVA FÁTIMA 

Férias 

22/04 a 06/05/19 
1003/19 

RAFAEL GUERRA ACOSTA 

Promotor Substituto da 21ª Seção Judiciária de BANDEIRANTES 

109ª z.e. de 

SANTA MARIANA 

Férias 

22/04 a 21/05/19 
1615/19 

NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS 

Promotora Substituta da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 
118ª z.e. de MATELÂNDIA 

Licença Especial 

15/04/19 
2105/19 

JANAÍNA DE ALMEIDA COIMBRA 

Promotora Substituta da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 
118ª z.e. de MATELÂNDIA 

Licença Especial 

16 e 17/04/19 
2105/19 

MAIRA MARDEGAN GALIANO HUMPHREYS 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de MATELÂNDIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

118ª z.e. de 

MATELÂNDIA 

Licença Especial 

18 a 21/04/19 
2105/19 

MAIRA MARDEGAN GALIANO HUMPHREYS 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de MATELÂNDIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

118ª z.e. de 

MATELÂNDIA 

Férias 

22/04 a 06/05/19 
7104/18 

GUILHERME CARVALHO CAVALCANTE OLIVEIRA 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 

120ª z.e. de 

FORMOSA DO OESTE 

Férias 

15 a 17/04/19 
2235/19 

PHILIPE SALOMÃO MARINHO DE ARAÚJO 

Promotor Substituto da 55ª Seção Judiciária de MARECHAL 

CÂNDIDO RONDON 

129ª z.e. de 

SANTA HELENA 

Férias 

17 a 21/04/19 
2233/19 

JULYETH ALAMINI DOS SANTOS 

Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA 

130ª z.e. de 

REALEZA 

Férias 

20/04 a 04/05/19 
1003/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 

140ª z.e. de 

MARMELEIRO 

Férias 

22/04 a 06/05/19 
0330/19 

SANDRES SPONHOLZ 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de TOLEDO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

148ª z.e. de 

TOLEDO 

Afastamento 

29 e 30/04/19 
2126/19 

CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de CIANORTE 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

149ª z.e. de CIANORTE 
Afastamento 

10 a 12/04/19 
2058/19 

LUCAS LOSH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciária de CORONEL 

VIVIDA 

168ª z.e. de 

MANGUEIRINHA 

Designação 

10/04/19 
2071/19 

DENILSON SOARES DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça Substituto de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

176ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

12/04/19 
2215/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00029511-2019| 

PORTARIA Nº 188, DE 26 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 440/2019-GAB/PGJ, resolve 
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D E S I G N A R 

a Promotora de Justiça abaixo relacionada, a fim de ser designada Promotora Eleitoral 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, a qual não se encontra nas situações previstas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 

01/2012-PRE/PGJ e informou não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

COMARCA Z.E. PROMOTORA DE JUSTIÇA 

PRAZO DE 02 ANOS 

ININTERRUPTOS 

A PARTIR DE 

CAMPINA GRANDE DO SUL 195ª RITA DE CÁSSIA PERTUSSATTI RIBEIRO RISSIO 06/05/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00029515-2019| 

PORTARIA Nº 189, DE 26 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 441/2019-GAB/PGJ, resolve 

D E S I G N A R 

o Promotor de Justiça abaixo relacionado, a fim de ser designada Promotor Eleitoral 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, o qual não se encontra nas situações previstas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 

01/2012-PRE/PGJ e informou não manter filiação a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

ATO 

CSMP 
PROMOTOR DE JUSTIÇA COMARCA Z.E. A PARTIR DE 

226/19 WILSON DORNELAS RODRIGUES FILHO JOAQUIM TÁVORA 055ª 22/04/19 

 

ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00002513-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 15 DE ABRIL DE 2019 

 

Ref.: Publicidade do cadastro dos candidatos a beneficiários. Programa Minha 

Casa Minha Vida atualizado e disponível para consulta 

 

Considerando o preceituado no artigo 6°, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, que atribui ao Ministério Público Federal a 

competência para “expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, 

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”; 

Considerando que o artigo 129, incisos II e III da Constituição Federal determinou, como função institucional do Ministério Público, 

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

necessárias a sua garantia” e “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos”; 

Considerando que a Carta Magna estabelece no artigo 6º que a moradia é um direito social, essencial à dignidade da pessoa humana; 

Considerando que a Constituição Federal estabelece que a Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da publicidade, 

legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, impondo-se que atue em face do cidadão com equidade e isonomia, sem discriminação de nenhuma 
natureza, nos termos dos artigos 1º, inciso II, 3º, inciso IV, 5º, caput, incisos XXXIV e LV, e 37, caput; 

Considerando que todos esses princípios e regras constitucionais e legais têm força normativa e se impõem de forma cogente às 

prestações estatais no âmbito de programas, serviços e políticas públicas, inclusive, frise-se desde já, no “Programa Minha Casa Minha Vida”; 

Considerando que o seu descumprimento pode caracterizar quebra dos deveres inerentes à probidade administrativa, cuja violação 

recebe do ordenamento jurídico consequências administrativas, cíveis e penais, entre as quais se ressaltam as sanções concernentes às responsabilizações 

tipificadas na Lei nº 8.429/92, que cuida da repressão à improbidade administrativa; 

Considerando que o "Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV" foi instituído com a finalidade de criar mecanismos de incentivo 

à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais pelas famílias de baixa renda, em especial, às famílias que tenham atualmente rendimento 

mensal de até R$ 1.800,00 (Faixa 1); 

Considerando a necessidade da observância dos princípios da transparência e publicidade para os critérios de seleção, em atenção ao 

disposto na Portaria nº 412, de 06/08/2015, do Ministério das Cidades, objeto do presente investigatório, nos municípios de atribuição desta Procuradoria 

da República no Município de Ponta Grossa/PR; 

Considerando que, consoante a regra prevista no artigo 3º, § 4º, da Lei nº 11.977/2009, com redação dada pela Lei nº 12.424/2011, o 

Município poderá fixar critérios complementares de seleção de beneficiários para o referido Programa, além dos estabelecidos pela legislação pertinente, 

previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação ou pelos conselhos de assistência social, em conformidade com as regras 

estabelecidas pelo Executivo Federal; 

Considerando que no tocante à publicidade e transparência, dispõe o item 1.3 do anexo da Portaria nº 412/2015 do Ministério das 

Cidades, que o Município deve manter seus respectivos cadastros de candidatos a beneficiários, contendo a identificação dos inscritos, atualizados e 

permanentemente disponíveis para consulta pela população, por meio físico nas sedes dos correspondentes governos e nos sítios eletrônicos, quando 
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existentes, com o objetivo de evitar fraudes na obtenção de outros benefícios sociais (item 6 do anexo da Portaria nº 595/2013 do Ministério das Cidades); 

bem como que deve apresentar a relação de candidatos selecionados à instituição financeira responsável pelo empreendimento do "Programa Minha Casa 

Minha Vida"; 

Considerando que não se está compelindo o poder público a garantir a prestação de direito social relativa à moradia, mas apenas a 

promoção adequada e justa dessa demanda, dentro das possibilidades financeiras, de acordo com a política estabelecida; 

Considerando que o processo seletivo dos potenciais beneficiários, em sua natureza jurídica, é atividade vinculada, devendo portanto, 

o administrador, limitar-se a cumprir as normas extraídas do texto constitucional e legal, de modo a assegurar a execução democrática do "Programa 

Minha Casa Minha Vida"; 

Considerando que o portal do "Programa Minha Casa Minha Vida" não disponibiliza a lista dos pretendentes (candidatos a 

beneficiários), e que o Cadastro Único não disponibiliza lista somente dos interessados em programas habitacionais do governo, impedindo o exercício 

do direito de forma transparente; 

Considerando que a COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA - PROLAR, empresa de economia mista, é a entidade 

gestora da política habitacional da cidade de Ponta Grossa; 

Considerando que o Governo Federal ainda não implantou o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional para consulta pelos cidadãos 

dos pretendentes a casa própria pelo  "Programa  Minha  Casa  Minha  Vida",  adiando  sucessivas  vezes  o  prazo  para implantação do mesmo; 

Considerando que a PROLAR informou que não possuir cadastro com o nome dos candidatos a beneficiários atualizados e 

permanentemente disponíveis para consulta pela população, quer por meio físico, quer por meio eletrônico; 

Considerando, no entanto, que a PROLAR já possui site institucional, inclusive com Portal da Transparência, destinado à divulgação 

de itens relacionados, por exemplo, à sua contabilidade, não havendo portanto motivo para que não se possa acompanhar a lista de inscritos ao "Programa 

Minha Casa Minha Vida"; 

Resolve, o Ministério Público Federal, pela Procuradora da República que ao final subscreve, RECOMENDAR à COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA- PROLAR que: 

1 – a fim de dar cumprimento ao item 1.3 do anexo da Portaria nº 412/2015 do Ministério das Cidades, adote as providências 

necessárias e adequadas para divulgação física (impressa) e eletrônica (devendo criar um link em sua página na internet), de modo permanente, para 

consulta, pela população, do cadastro de candidatos a beneficiários de unidades habitacionais, com a identificação dos inscritos, da cidade de Ponta 

Grossa-PR; 

2 – tome as providências ao seu cargo, necessárias e adequadas, a fim de que sejam realizadas atualizações periódicas dos cadastros 

realizados pelo Município para eventuais beneficiários do PMCMV, com o intuito de evitar eventuais fraudes, observando o item 1.3.1 do anexo da 

Portaria nº 412/2015 (“O cadastro deverá ser atualizado, no mínimo, a cada 24 (vinte e quatro) meses”). 

O Ministério Público Federal adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário, no caso, o Diretor-

Presidente da PROLAR, quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as 

medidas administrativas e ações judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Senhoria, o Diretor-

Presidente da PROLAR, informe, em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os 

respectivos fundamentos. 

Finalmente, em vista da vinculação existente entre a presente Recomendação e a própria Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 

determino a notificação do Senhor Prefeito para as providências que entender cabíveis. 

Encaminhe-se cópia desta Recomendação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Publique-se a presente Recomendação no portal eletrônico do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23 da Resolução n. 87, 

do CSMPF. 

 

LYANA HELENA JOPPERT KALLUF 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-PET-PE-00005260-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000021/2018-91 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, fundamentado nos artigos 129 da Constituição da 

República; 6º, VII e XIV e 7º, I, ambos da Lei Complementar n. 75/93; 8º, §1º da Lei n. 7.347/85, conforme as Resoluções n. 87/06-CSMPF e 23/07-

CNMP e ainda: 

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 a necessidade de apurar os possíveis motivos da paralisação da obra da UBS no Bairro Novo Encontro no 

Município de Juazeiro, a qual foi construída com verbas federais repassadas pelo Ministério da Saúde; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, nos termos do art. 4º da Resolução nº 23/2007 do CNMP, para apurar as causas da 

paralisação da obra da UBS no Bairro Novo Encontro, no Município de Juazeiro, DETERMINANDO, para tanto, o cumprimento do despacho PRM-

PET-PE-00005068/2019. 

À Coordenadoria Jurídica, para efetivar registro e autuação da presente portaria para fins de publicação, lançando-se os seguintes 

dados no sistema: 
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Referência: PP 1.26.001.000021/2018-91 

Interessados: a sociedade. 

Câmara: 5ª CCR 

Designo a servidora Patrícia Ramos Pedrosa, técnica administrativa, para atuar neste procedimento enquanto lotada neste gabinete. 

Registre-se a presente Portaria. 
 

FILIPE ALBERNAZ PIRES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00002662-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 24 DE ABRIL DE 2019 
 

PP nº 1.26.002.000187/2018-05. Instaurar Inquérito Civil para apurar possíveis 

irregularidades indicadas no bojo do TC nº 1340344-8 (item 2.1.2), atinentes à 

aquisição de kits escolares pela Prefeitura de Caruaru, por preços superfaturados, 

e por intermédio do Pregão nº 09/2010. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necessárias a sua garantia. 

CONSIDERANDO a existência do procedimento preparatório em epígrafe, as diligências nele determinadas, e premente a 

necessidade de dar-se continuidade à investigação; 

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

determinando a remessa dessa portaria e dos documentos anexos à Subcoordenadoria Jurídica para registro e autuação como Inquérito Civil, vinculado 

à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e realização das comunicações e publicações de praxe. 

Cumpra-se. 
 

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00021640-2019| 

PORTARIA Nº 57, DE 26 DE ABRIL DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.003558/2018-12 
 

O Ministério Público Federal, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, com fundamento nos artigos 127, caput e 129, III, da Constituição Federal, bem como no artigo 6º, VII, da Lei Complementar n.° 75, de 20 de 

maio de 1993, e; 

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

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

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

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

Considerando o teor da Resolução n° 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, com redação conferida pela Resolução 

nº 106 do CSMPF, de 6 de abril de 2010; 

Considerando o esgotamento do prazo de tramitação do procedimento, e a necessidade de prosseguir em sua instrução até o deslinde 

dos fatos; 

Resolve instaurar o Inquérito Civil nº 1.26.000.003558/2018-12, determinando: 

1) Registro e autuação da presente Portaria, acompanhada do Procedimento Preparatório supracitado, assinalando como objeto do 

Inquérito Civil “apurar possível irregularidade praticada pelo Colégio de Aplicação que, após publicar o edital para seleção de professores em 21 de 

novembro de 2017 e suspender o certame, não republicou o ato convocatório, nem devolveu o dinheiro dos candidatos inscritos." 

2) Nomeação, mediante termo de compromisso nos autos, da servidora Laís Abath, matrícula nº 26823, ocupante do cargo de Técnico 

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

3) Comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal da instauração do presente Inquérito Civil, 

nos termos do art. 6º, da Resolução nº 87 do CSMPF, solicitando-lhe a publicação desta Portaria no Diário Oficial da União (art. 4º, VI, Resolução nº 23 

CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF); 

A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve ser realizado o 

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

Outrossim, em decorrência da resposta da UFPE por meio do Ofício nº 649/2018-GR, o qual informou que o edital do novo certame 

estava em vias de ser publicado, os autos foram acautelados por 90 (noventa) dias. 

Findo o prazo estabelecido, expeça-se novo ofício àquela Universidade para que preste novas informações sobre os fatos averiguados. 

 

LÁDIA MARA DUARTE CHAVES ALBUQUERQUE 

Procuradora da República 

Em substituição 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00000910-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Converte a Notícia de Fato 1.27.005.000121.2018-40 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e; 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil Público; 

CONSIDERANDO procedimento administrativo instaurado a partir de representação formulada pelo Município de Cristino Castro, 

em face dos ex-gestores municipais Valmir Martins Falcão Filho (2013-2016) e Zacarias Dias dos Santos (2009-2012), expediente que relata omissão ao 

dever de prestar contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por ocasião do emprego de verbas 

vinculadas ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PAC II – 

Proinfância), com repasses no valor original de R$ 1.454.304,00, correspondente ao processo de concessão 23400.000475/2012-31 e previsto no Termo 

de Compromisso nº 03008/2012, com vigência entre 29/05/2012 a 27/05/2014; 

CONSIDERANDO imperiosa a investigação dos fatos veiculados na representação inaugural; 

RESOLVE: 

Converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico 

tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ANDERSON ROCHA PAIVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00000911-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Converte a Notícia de Fato NF 1.27.005.000124.2018-83 em Inquérito Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República infra-assinado, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, e 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição Federal e art. 

1º da Lei Complementar nº 75/93, Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO serem funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o disposto nos art. 129, III, da Constituição 

Federal, assim como nos arts. 6º, VII, b e d e 7º, I e II, ambos da Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO a Resolução nº 87, de 03.08.2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, com a alteração 

dada pela Resolução CSMPF nº 106, de 06.04.2010, a qual regulamenta no âmbito do Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito 

Civil Público; 

CONSIDERANDO procedimento extrajudicial instaurado a partir de cópia do Inquérito Policial n.º 470/2013, consistente na apuração 

de possível ato de improbidade administrativa relativo ao provável desvio do montante de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), provenientes do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE), por DANDARA TAVARES DE OLIVEIRA 

BARBOSA, na condição de funcionária pública, em proveito de MARCOS JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, que teria se apropriado deste numerário, 

em razão de ter recebido valores sem a correspondente prestação de serviços ao Poder Público, fatos esses ocorridos no município de Currais/PI, durante 

o exercício de 2012; 

CONSIDERANDO imperiosa a investigação dos fatos veiculados na representação inaugural; 

RESOLVE: 

Converter esta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor Jurídico 

tomar as medidas quanto à formalização e publicidade do que determinado. 

 

ANDERSON ROCHA PAIVA 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00038261-2019| 

PORTARIA Nº 464, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 278/2019 excluindo o Procurador da República 

RICARDO MARTINS BAPTISTA da distribuição de todos os feitos nos 2 dias 

úteis anteriores às suas férias de 06 a 15 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 RICARDO MARTINS BAPTISTA solicitou a suspensão da distribuição de todos os 

feitos que lhe são vinculados nos 2 dias úteis que antecedem suas férias do período de 06 a 15 de maio de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 278/2019, publicada 

no DMPF-e Nº 50 – Extrajudicial de 15 de março de 2019, Página 41), resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 278/2019 para suspender a distribuição de todos os feitos ao Procurador da República RICARDO 

MARTINS BAPTISTA nos 2 dias úteis que antecedem suas férias do período de 06 a 15 de maio de 2019. 

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

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00038135-2019| 

PORTARIA Nº 465, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

Designa o Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAÚJO para realizar 

audiência junto à 4ª Vara Federal Criminal no dia 30 de abril de 2019. 
 

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

atribuições legais e considerando o disposto no art. 48, inciso VII, “b” e art. 50, inciso II da Lei Complementar n° 75/93; considerando que os dias não 

contemplados nesta portaria são de responsabilidade dos Procuradores remanescentes da Vara, conforme portarias em vigor; considerando a necessidade 

de se manter a equitativa distribuição da carga de trabalho entre todos os procuradores que atuam na área criminal, inclusive no que pertine ao rodízio 

das audiências da 4ª Vara Federal Criminal, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República DOUGLAS SANTOS ARAÚJO para realizar audiência junto à 4ª Vara Federal Criminal 

no dia 30 de abril de 2019. 

Parágrafo único. A responsabilidade pelo acompanhamento da pauta na data acima estabelecida compete ao gabinete do procurador 

designado. 

Art. 2º Ressalvados os casos de licença para tratamento de saúde, só serão admitidas redesignações a partir de solicitações de permuta 

encaminhadas pelos interessados ao Procurador-Chefe, para edição da pertinente portaria. 

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

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00038104-2019| 

PORTARIA Nº 466, DE 26 DE ABRIL DE 2019 
 

Consigna a licença médica do Procurador da República RODRIGO DA COSTA 

LINES no período de 25 de abril a 09 de maio de 2019. 
 

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

médica do Procurador da República RODRIGO DA COSTA LINES no período de 25 de abril a 09 de maio de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República RODRIGO DA COSTA LINES da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são 

vinculados no período de 25 de abril a 09 de maio 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-00038278-2019| 

PORTARIA Nº 467, DE 26 DE ABRIL DE 2019 
 

Exclui o Procurador da República ALBERTO RODRIGUES FERREIRA dos 

feitos urgentes e audiências no período de 25 a 27 de junho 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 ALBERTO RODRIGUES FERREIRA irá participar do Curso Presencial de 

Aperfeiçoamento Nacional "A experiência da CVM e da BSM na prevenção, investigação e repressão de ilícitos cometidos no mercado de capitais - 

Turma II", no período de 25 a 27 e junho de 2019, em em São Paulo/SP, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República ALBERTO RODRIGUES FERREIRA, no período de 25 a 27 de junho de 2019, da 

distribuição dos feitos urgentes e audiências que lhe são vinculados, observando-se a devida compensação. 

Art. 2º Caso haja acumulação no ofício do Procurador da República ALBERTO RODRIGUES FERREIRA, 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 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00038347-2019| 

PORTARIA Nº 470, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 409/2019 para interromper as férias da Procuradora da 

República IZABELLA MARINHO BRANT no período de 30 de abril a 03 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 a Procuradora da República IZABELLA MARINHO BRANT solicitou interrupção de férias - anteriormente 

marcadas para o período de 24 de abril a 03 de maio de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 409/2019, publicada no DMPF-e 69 - Extrajudicial de 11 de abril de 

2019, Página 40) - no período de 30 de abril a 03 de maio de 2019, para participar de reuniões na PRM-Resende e do Prêmio da República, na ANPR, 

resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 409/2019 para interromper as férias da Procuradora da República IZABELLA MARINHO 

BRANT no período de 30 de abril a 03 de maio de 2019 incluindo-a, neste período, na distribuição de todos os feitos e audiências. 

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

 

RAFAEL ANTONIO BARRETTO DOS SANTOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00002797-2019| 

DESPACHO DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

NF 1.30.015.000108/2019-67 

 

Trata-se de Notícia de Fato instaurada nesta Procuradoria após solicitação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para 

acompanhamento do cumprimento das Recomendações nº 01/2019/PFDC/MPF e nº 03/2019/PFDC/MPF (Procedimentos Administrativos nºs 

1.00.000.004982/2019-71 e 1.00.000.013764/2016-85), cujos objetos seguem abaixo: 

(i) Recomendação n° 01/2019/PFDC/MPF (PGR- 00093154/2019): i) ao Ouvidor Agrário Nacional para que torne sem efeito as 

orientações contidas no Memorando 

Circular nº 234/2019/OAN/P/SEDE/INCRA, dando amplo conhecimento aos Superintendentes Regionais e órgãos do INCRA, bem 

como ao público em geral; ii) aos Superintendentes Regionais do Incra para que procedam a atendimento amplo e integral de todos os usuários do serviço 

público, sem discriminação de qualquer natureza, o que deve abranger movimentos sociais e quaisquer entidades. 

(ii) Recomendação n° 03/2019/PFDC/MPF (PGR-00141492/2019): ao Presidente do INCRA para a imediata revogação da Portaria 

nº 460, de 8 de março de 2019, pela 

sua desconformidade com a Constituição e com as leis acima referidas. E, ainda, que não adote qualquer medida no sentido de obstar 

ou prejudicar o devido acolhimento à Recomendação n° 1/2019/PFDC/MPF. 

Tendo em vista a solicitação da PFDC, determino: 

1. A autuação como Procedimento Administrativo vinculado à PFDC; 

2. Oficiar ao INCRA para que tome ciência das Recomendações nº 01/2019/PFDC/MPF e nº 03/2019/PFDC/MPF, bem como se 

manifeste expressamente se o Órgão recusou algum atendimento a entidades e organizações PRM-MCE-RJ-00002760/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ-RJ destituídas de existência jurídica formal situadas nos seguintes 

municípios: Macaé, Carapebus, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu e Rio das Ostras. Junto ao ofício encaminhar cópia das recomendações; 

3. Oficie-se o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Macaé para que informe se tem conhecimento de alguma recusa de atendimento 

pelo INCRA, conforme relatado nas Recomendações nº 01/2019/PFDC/MPF e nº 03/2019/PFDC/MPF. Junto ao ofício encaminhar cópias das 

recomendações. 

 

FABIO BRITO SANCHES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00001411-2019| 

PORTARIA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Conversão do Procedimento Preparatório nº 1.29.018.000004/2019-73 em 

Inquérito Civil. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições previstas no 

art. 129, II e III, da CR/88, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/93, no art. 1º, da Res. 87/2006, do CSMPF, e no art. 1º da Res. 23/2007, do 

CNMP, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público, nos termos dos arts. 127, caput e 129, inciso II, da CR/88, e dos arts. 1º e 2º da LC 

75/93, 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, promovendo as medidas e providências adequadas e necessárias para tanto; 

CONSIDERANDO a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.29.018.000004/2019-43, o qual tem como objeto “apurar 

possível prática de assédio moral por empregados públicos da EBCT, vinculados à Agência 99700976, em Erechim/RS”; 

CONSIDERANDO que o procedimento supracitado encontra-se com o prazo máximo de tramitação extrapolado, sem que tenham 

sido concluídas as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa do patrimônio público e social da União, de suas 

autarquias, fundações e empresas públicas, especialmente a prestadoras de serviço público; 

CONSIDERANDO a natureza jurídica da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, qual seja, empresa pública federal; 
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CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância da Lei n° 

8.429/92; 

CONSIDERANDO que a prática de assédio moral por agente público federal pode configurar ato de improbidade administrativa; 

DETERMINO a conversão deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, registrando-se-lhe o seguinte objeto: “apurar possível prática de assédio moral por empregados públicos da EBCT, vinculados à Agência 

99700976, em Erechim/RS”. 

AUTUE-SE e REGISTRE-SE esta Portaria; COMUNIQUE-SE a instauração, mediante remessa de cópia do presente ato à 5ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF pelo Sistema Único; PUBLIQUE-SE o ato, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF, e do art. 7º, § 2º, I, 

da Res. 23/2007, do CNMP. AFIXE-SE a presente Portaria no mural desta Procuradoria da República (art. 4º, VI, da Res. 23/2007, do CNMP). 

Diante da natureza dos fatos, decreto o sigilo (grau reservado) deste inquérito civil. 

Por fim, designo o dia 08 de maio de 2019, às 17h30min, para oitiva de Elisabete Gonçalves Longo, a qual deverá ser cientificada 

para comparecimento e prestação de esclarecimentos sobre os fatos relatados, bem como para que traga (se houver) a este órgão documentos ou outros 

elementos de prova de que dispuser a respeito de suas declarações sobre o fato investigado. 

 

LUCIANE GOULART DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00003360-2019| 

PORTARIA N° 23, DE 26 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 “c”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 

e, 

Considerando o recebimento de diversas notícias da presença de indígenas em situação de mendicância nas ruas centrais de Caxias 

do Sul, inclusive crianças em idade escolar; 

Considerando que, no Procedimento Preparatório n. 1.29.002.000471/2018-61, ficou apurado que esses grupos indígenas são da etnia 

guarani, oriundos de aldeias da região de Porto Alegre, e se deslocam até esta cidade em busca de melhores condições de subsistência; 

Considerando o encerramento de prazo do referido procedimento e a necessidade de aguardar subsídios de cunho antropológico 

solicitados ao corpo pericial do Ministério Público Federal; 

Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas, previstas no artigo 129, incisos III, V e VI, da Constituição Federal e artigo 5º, inc. II, alínea “d”, e inc. III, alínea “e”, da Lei Complementar 

75/93; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, instaurar inquérito civil, procedimentos 

administrativos correlatos e pertinentes (Lei Complementar n. 75/93, art. 7º, inciso I, in fine), objetivando a defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas (Lei Complementar n. 75/93, art. 6º, inciso VII, alínea “c”), resolve instaurar, com base no que dispõe a Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, 

do Conselho Superior do Ministério Público, inquérito civil, vinculado ao 1º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul, 

tendo por objeto a apuração dos referidos fatos. 

Proceda-se às anotações e registros pertinentes. 

Publique-se, em cumprimento ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010 e comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal para os fins previstos no art. 6º da mesma Resolução. 

Acautelem-se os autos por 90 dias. Decorrido o prazo, junte-se ao inquérito a consulta do andamento da perícia registrada na guia 
SPPEA/PGR - 000676/2019. 

 

LUCIANA GUARNIERI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00003239-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 22 DE ABRIL DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000232/2018-10 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado a partir de representação de Nils Eric Persson, Técnico do INSS na Gerência Executiva do 

INSS em Caxias do Sul, noticiando possíveis irregularidades decorrentes de novos procedimentos adotados pelo INSS na condução de perícias médicas, 

conforme orientações do Memorando-Conjunto n° 5/DIRSAT/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 30/01/2018 (PRM-CAX-RS-00004778/2018). 

O noticiante sustentou que poderiam haver prejuízos aos segurados em decorrência das alterações promovidas no fluxo de 

atendimento das perícias médicas principalmente nos casos de beneficiários facultativos e rurais, uma vez que os requerentes de benefícios passam 

primeiro por perícia médica, apenas depois comparecendo ao setor administrativo do INSS, o que ocasionava indeferimento do pedido de benefício em 

razão de inconsistências nos dados dos segurados que poderiam ter sido solucionadas antes da realização das perícias. Tais problemas não ocorriam antes 

das alterações, uma vez que os segurados primeiramente solucionavam as pendências administrativas, apenas após isso sendo encaminhados ao setor de 
perícias. 

Oficiou-se ao INSS (PRM-CAX-RS-00004878/2018), que esclareceu (PRM-CAX-RS-00006818/2018), em resumo, ter sido o 

Memorando-Circular n° 5/DIRSAT/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 30 de janeiro de 2018, "originado no intuito de promover a modernização, a melhoria 

contínua e a simplificação dos processos de trabalho da autarquia". Em relação a inconsistências nos sistemas informatizados do INSS em relação aos 

novos procedimentos adotados, o INSS alegou que a Dataprev estava realizando as implementações necessárias, com previsão de atendimento de parte 

das demandas em julho de 2018. 

Oficiou-se novamente ao INSS (PRM-CAX-RS-00006277/2018), que informou terem sido implementadas as referidas alterações em 

julho/2018 (PRM-CAX-RS-00009416/2018), havendo ainda algumas situações pendentes de implementação, que ocorreriam em versão futura do 

sistema, ainda sem data definida. 



DMPF-e Nº 79/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 29 de abril de 2019 Publicação: terça-feira, 30 de abril de 2019 22 

 

 

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. 

 

O objeto do presente Inquérito Civil era apurar irregularidades decorrentes de novos procedimentos adotados pelo INSS na condução 

de perícias médicas, conforme orientações do Memorando-Conjunto n° 5/DIRSAT/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 30/01/2018 (PRM-CAX-RS-

00004778/2018). 

Em relação aos motivos para as alterações promovidas pelo referido Memorando, o INSS alegou que, como a concessão dos benefícios 

por incapacidade depende de dois requisitos, a) a comprovação de incapacidade para o trabalho ou atividade habitual e b) o cumprimento do período de 

carência exigido em lei, seria mais producente que os dois requisitos fossem analisados de forma administrativa independente, possibilitando aos 

segurados obter retorno acerca do resultado das análises  do  cumprimento  ou  não  de  cada  requisito  separadamente.  Antes das alterações promovidas, 

o segurado agendava a perícia, mas apenas a realizava se fosse concluída a análise administrativa, o que às vezes gerava desperdício de vaga da perícia 

agendada, e tornava ineficiente o fluxo administrativo de concessão do benefício. Alegou ainda que as alterações não implicavam prejuízo aos segurados, 

uma vez que, concluído o processo administrativo, necessariamente os segurados teriam resposta quanto ao cumprimento ou não dos dois requisitos 

legais necessários à obtenção do benefício. 

Ainda que as alterações do INSS estejam no campo da discricionariedade da administração, apurou-se que haviam algumas situações 

em que os sistemas informatizados, por ainda não estarem devidamente adaptados à nova sistemática, poderiam gerar prejuízos a segurados em algumas 

situações, por exemplo, quando não haviam informações de vínculo empregatício do segurado registrados no CNIS, ou nos casos de requerimentos de 

benefício realizados por trabalhadores rurais (PRM-CAX-RS-00006818/2018). 

Após diligência, apurou-se que várias das alterações necessárias no sistema informatizado foram promovidas pela Dataprev (PRM-

CAX-RS-00000247/2019) em julho/2018. Embora ainda restem algumas alterações pendentes de implementação, o INSS demonstrou estar atuando 

administrativamente para resolvê-lo. 

Dessa forma, embora apurados alguns prejuízos a segurados específicos na nova sistemática de trâmite administrativo de 

requerimentos de benefícios do INSS, a Autarquia Previdenciária demonstrou ter corrigido as principais irregularidades apuradas e estar atuando 

administrativamente para resolver as demais pendências verificadas. 

Além disso, não se apurando prejuízos significativos aos segurados ou aos atos da administração, não é cabível a intervenção 

ministerial para alteração dos procedimentos administrativos adotados pelo INSS, cabendo a administração pública definir a sistemática que entende ser 

melhor para a concessão dos benefícios previdenciários. 

Sendo assim, mostra-se desnecessária a realização de mais diligências pelo Ministério Público Federal, uma vez corrigidas as 

irregularidades, e inexistindo fundamento para a adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O 

ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, determinando, em ato contínuo: 

i. Comunique-se ao representante a fim de lhe dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-o, inclusive, 

que até que seja homologada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, poderão ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntadas aos 

autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos a 1ª CCR, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013332-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem ainda 

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, II e III); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos, inclusive das 

comunidades indígenas (art. 5º, inciso III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que, para exercício de tais atribuições, o Ministério Público pode instaurar Procedimento Administrativo para 

acompanhar e fiscalizar, de forma contínua, politicas públicas ou Instituições e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (Resolução CNMP 

174/2017, art. 8º, II e IV); 

CONSIDERANDO que é dever do Estado promover medidas que  promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e 

culturais das comunidades indígenas, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições (art. 2º da 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais); 

CONSIDERANDO que, em análise a documentos extraídos do Inquérito Civil n. 1.31.000.001557/2014-40, consta representação da 

Associação dos Povos Indígenas Karipuna – ABYTUCU APOIKA solicitando melhorias na estrada que possibilita o acesso à Terra Indígenas Karipuna, 

no Distrito de União Bandeirantes (linha 1º de Maio); 

CONSIDERANDO que a medida possui relevância social e econômica para a comunidade indígena afetada, porquanto facilitará o 

transporte de materiais para a escola indígena localizada na aldeia, o escoamento da produção e o transporte dos indígenas ao município de Porto 

Velho/RO, dentre outros benefícios; 

RESOLVE, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fundamento no 

artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87/2010 do CSMPF e da Res. 174/2017 

do CNMP, objetivando “acompanhar a atuação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia 

(DER/RO) para garantir acesso terrestre à Aldeia Panorama, na Terra Indígena Karipuna, por meio da recuperação e manutenção da estrada de 21 (vinte 

e um) quilômetros que interliga a aldeia ao município de Porto Velho (Ramal 1º de Maio, no Distrito União Bandeirantes)”. 
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Para regularização e instrução deste Procedimento Administrativo DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 

1. Que Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Procedimento Administrativo e, após, o 

encaminhamento para o Setor Extrajudicial para autuação, distribuição e cadastro dos autos com Assuntos/Temas CNMP: 9989 – Direitos Indígenas 

(Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO); 

2. Expeça-se requisição ao Departamento de Estradas e Rodagens de Rondônia – DER/RO para que, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, preste informações atualizadas sobre a recuperação e manutenção da estrada que dá acesso à Aldeia Panorama (Ramal 1º de Maio, no Distrito 

União Bandeirantes), devendo esclarecer quais as condições atuais da referida estrada e informar todas as medidas que foram ou estão sendo adotadas 

pelo departamento; 

3. Com as respostas, conclusos para análise. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013333-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e, especialmente, com fulcro nos artigos 

127 e 129 da Constituição da República; artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993; 

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

serviços de relevância pública, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, bem ainda 

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, II e III); 

CONSIDERANDO que, dentre as funções acima mencionadas, compreende-se a defesa dos bens e interesses coletivos, inclusive das 

comunidades indígenas (art. 5º, inciso III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que, para exercício de tais atribuições, o Ministério Público pode instaurar Procedimento Administrativo para 

acompanhar e fiscalizar, de forma contínua, politicas públicas ou Instituições e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (Resolução CNMP 

174/2017, art. 8º, II e IV); 

CONSIDERANDO que é dever do Estado promover medidas que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e 

culturais das comunidades indígenas, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições (art. 2º da 

Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais); 

CONSIDERANDO que, em análise a documentos extraídos do Inquérito Civil n. 1.31.000.001557/2014-40, consta representação da 

Associação dos Povos Indígenas Karipuna – ABYTUCU APOIKA noticiando o não funcionamento dos serviços de energia elétrica, telefonia e internet 

na Aldeia Panorama (Terra Indígena Karipuna); 

CONSIDERANDO que o Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) realizou visita técnica à Aldeia Panorama (TI Karipuna), e 

constatou que o local onde estava instalado o terminal de comunicação satelital VSAT (Very Small Apperture Terminal), responsável pelo fornecimento 

de energia à Aldeia, foi atingido por uma enchente em 2014, e parou de funcionar desde então; 

CONSIDERANDO que, na ocasião, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) assumiu o compromisso, com o apoio da 

FUNAI, de construir a nova base de concreto para a antena, em um ponto elevado da área da TI, para evitar danos futuros aos equipamentos; 

CONSIDERANDO a informação apresentada pela Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (SEDUC), de que a empresa OI 

S/A compareceu à Aldeia Panorama, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Indígena Pin Karipuna em 2017, e instalou equipamentos no local, 

todavia não há conexão; 

CONSIDERANDO que, durante o 1º Encontro dos Povos Indígenas Karipuna, os indígenas comunicaram que o fornecimento de 

energia elétrica na Aldeia Panorama (TI Karipuna) ocorre somente entre 16h e 00h, por meio de um pequeno grupo gerador (Único PRRO 

00011490/2019); 

CONSIDERANDO que o acesso à energia elétrica, à telefonia e à internet são relevantes ferramentas para o desenvolvimento 

socioeconômico daquela comunidade indígena, além de beneficiar toda a comunidade indígena, amenizando sua distância geográfica e possibilitando 

sua inclusão social; 

RESOLVE, pela Procuradora da República signatária, INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, com fundamento no 

artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87/2010 do CSMPF e da Res. 174/2017 

do CNMP, objetivando “acompanhar a atuação do  Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia (SEDUC-RO) quanto ao fornecimento de energia elétrica, 

telefonia e internet na Aldeia Panorama (Terra Indígena Karipuna)”. 

Para regularização e instrução deste Procedimento Administrativo DETERMINO, desde logo, as seguintes providências e diligências: 

1. Que Secretaria providencie o registro da presente portaria de instauração de Procedimento Administrativo e, após, o 

encaminhamento para o Setor Extrajudicial para autuação, distribuição e cadastro dos autos com Assuntos/Temas CNMP: 9989 – Direitos Indígenas 

(Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO). 

2. Junte-se aos autos o documento Único PR-RO-00011490/2019. 

3. Oficie-se ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam)/Centro Regional de Porto Velho para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações atualizadas sobre o funcionamento do terminal de comunicação satelital VSAT – 0553/5060, localizado 

na Aldeia Panorama, na Terra Indígena Karipuna. Em caso de não funcionamento, solicite-se que esclareça quais os entraves, as medidas adotadas e 

eventuais soluções alternativas propostas. 

4. Oficie-se à SESAI/RO para, no prazo de 10 (dez) dias, informar sobre a realização da construção de uma base para recebimento da 

antena, próxima ao prédio que atende a saúde indígena, na Aldeia Panorama/TI Karipuna, conforme acordado na Visita Técnica realizada em 02 de 

agosto de 2018 junto ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam)/Centro Regional de Porto Velho. Em caso 

negativo, solicite-se que esclareça quais os entraves, as medidas adotadas e eventuais soluções alternativas propostas. 
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5. Oficie-se à SEDUC/RO para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações atualizadas acerca do efetivo funcionamento da internet 

na Aldeia Panorama/Karipuna, considerando a informação prestada pela Secretaria de que os equipamentos foram instalados no local, mas ainda não 

houve ativação do sinal. Em caso negativo, solicite-se que esclareça quais os entraves, as medidas adotadas e eventuais soluções alternativas propostas. 

6. Com a resposta, conclusos para análise. 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00013450-2019| 

DESPACHO DE 29 DE MARÇO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000718/2017-21 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar suposto atraso na entrega do empreendimento Residencial Terra 

Brasil, bem como a possível cobrança ilegal de "juros da fase da obra" em contratos de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal, cujas 

obras estejam atrasadas. 

As razões que impediram o seu término no prazo estabelecido foram/são as mais diversas, citando-se o fato de oficiar em todos os 

processos perante a 5ª Vara Federal (especializada em causas agrárias e ambientais) e nos quais o Parquet atua como custos legis na Seção Judiciária de 

Rondônia, a atuação nas Turmas Recursais do Juizado Especial Federal de Rondônia e Acre, a cumulação na representação da 3ª e de parte da 4ª e da 6ª 

CCR, a complexidade dos procedimentos e inquéritos civis e, principalmente, a ausência de um quadro auxiliar compatível com a demanda. 

Dessa forma, considerando-se a proximidade do encerramento do prazo para conclusão das diligências nesse inquérito, prorrogo o 

prazo do presente procedimento por mais 1 (um) ano, a contar desta data, nos termos do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17/09/2007, com as 

alterações adotadas pela Resolução nº 35/2009, bem como segundo o disposto no artigo 15, da Resolução CSMPF n° 87, de 06/04/2010 alterada pela 

Resolução CSMPF n° 106, de 06/04/2010. 

Proceda-se aos registros de praxe, encaminhando-se uma cópia do presente despacho, por mensagem eletrônica, à E. 3ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o fim de que, naquele âmbito, seja analisada e deferida a prorrogação de prazo acima 

enunciada. 

Ressalta-se que devem os autos ser mantidos nesta Procuradoria da República, permitindo-se assim a continuidade da investigação 

até a conclusão ou até que sobrevenha decisão denegatória da aludida prorrogação. 

Considerando as diligências até então empreendidas, para a continuidade das investigações determino: 

1. Suspendo a tramitação dos autos por 120 (cento e vinte) dias, visto que a construtora solicitou o prazo de cinco meses para a 

finalização dos 5% da obra que ainda faltam para a sua conclusão (conforme informações da CEF). 

Publique-se. 

 

GISELE DIAS DE OLIVEIRA BLEGGI CUNHA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00011032-2019| 

PORTARIA Nº 45, DE 3 DE ABRIL DE 2019 

 

PP 1.32.000.000542/2018-51 

 

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

conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e: 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, 

com as modificações das Resoluções CSMPF nº 106, de 06/04/2010, 108, de 04/05/2010, e 121, de 01/12/2011, bem como na Resolução nº 23, de 17 de 

setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal garantir o efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos 

serviços de relevância pública quanto aos direitos assegurados na Constituição Federal (LC 75/93, art. 2º); 

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

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

CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias, como a expedição de notificações e requisição de documentos e/ou 

informações, pressupõe a existência de um procedimento preparatório e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o artigo 

129, inciso VI, da Constituição Federal, bem como o artigo 8°, caput, da Lei Complementar nº 75/93 e o artigo 1º, parágrafo único da Resolução n.º 23, 

de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público c/c artigo 1º, parágrafo único da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n° 1.32.000.000542/2018-51, autuado com base na Manifestação 20180077677, na 

qual o advogado Ivonei Darci Stulp noticiou que o DNIT, a fim de ampliar a BR-432, pretenderia derrubar propriedades sem o oferecimento de 

indenização legal. 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos na presente portaria, para a regular e legal 

coleta de elementos objetivando subsidiar eventuais ações judiciais ou providências extrajudiciais que se revelarem necessárias, nos termos da lei. 

DESIGNO os servidores lotados neste Ofício para atuar como Secretários no presente. 

Autue-se a presente portaria e os documentos que a acompanham como inquérito civil, nele constando o seguinte resumo: "Notícia 

de que o DNIT estaria infringindo o direito à propriedade. O DNIT estaria querendo derrubar propriedades a fim de ampliar a BR-432 sem o oferecimento 

da INDENIZAÇÃO LEGAL". 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 
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Como diligência, determino a reiteração do ofício n° 55/2019/3º Ofício, bem como a expedição de novo ofício ao Consórcio 

CAVALCA - AGRIMAT – CONSTEPRO, a fim de instruir o presente inquérito. 

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

nos arts. 4º, VI e 7º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

RODRIGO MARK FREITAS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00018429-2019| 

PORTARIA N° 250, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO, 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 1566, 1567, 1568, 1569,1581, 1582, 1583, 1649 e 1650, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

60ª/Guaramirim Graziele dos Prazeres Cunha (22 a 30 de abril) 

100ª/Florianópolis César Augusto Grubba (a partir de 23 de abril) 

95ª/ Joinville Anderson Adilson de Souza (23 e 24 de abril) 

95ª/ Joinville Henrique Laus Aieta (22 de abril) 

100ª/Florianópolis Paulo Antonio Locatelli (23 a 30 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 

60ª/Guaramirim Belmiro Hanisch Júnior(22 a 24 de abril) 

60ª/Guaramirim Marcelo José Zattar Cota (25 a 30 de abril) 

100ª/Florianópolis Paulo Antonio Locatelli (23 de abril de 2019 a 10 de janeiro de 2021) 

95ª/ Joinville Marcelo Mengarda (22 a 24 de abril) 

100ª/Florianópolis Silvana Schmidt Vieira (23 e 24 de abril) 

100ª/Florianópolis Cid Luiz Ribeiro Schmitz (de 25 a 30 de abril) 

 

ROGER FABRE 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00018430-2019| 

PORTARIA N° 252, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO, 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 a indicação constante naPortaria PGJ nº 1480/2019, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

20ª/Laguna Luciana Cardoso Pilati Polli (a partir de 12 de abril) 

 

ROGER FABRE 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001178-2019| 

PORTARIA Nº 4, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de 

Aguaí/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001179-2019| 

PORTARIA Nº 5, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Águas 

da Prata/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001180-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de 

Caconde/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001181-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Casa 

Branca/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00002163-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

{{descricaoAutoAdministrativo}} n° 1.34.033.000138/2016-63 
 

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: 
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CONSIDERANDO que tramitou nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil n° 1.34.033.000138/2016-63, instaurado com o 

objetivo de apurar.eventual ilegalidade de ato administrativo de demolição do rancho de pesca na Praia de Toque Toque Pequeno pelo município de São 

Sebastião/SP. 

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 Inquérito Civil 1.34.033.000138/2016-63 para: "acompanhar o procedimento 

administrativo para a concessão de TAUS do Rancho de Pesca localizado na Praia de Toque Toque Pequeno, São Sebastião/SP, à comunidade pesqueira. 

Como diligência inicial, determino a remessa de ofício à SPU solicitando informações atualizadas sobre o respectivo procedimento. 

REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos que lhe acompanham. COMUNIQUE-SE a instauração à 6ª 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. 

Registre-se, no Sistema Único. 

 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001182-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de 

Divinolândia/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 
 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001183-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Espírito 

Santo do Pinhal/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 
 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001184-2019| 

PORTARIA Nº 10, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de 

Itapira/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00002208-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 26 DE ABRIL DE 2019 
 

{{descrição Auto Administrativo}} n° 1.34.033.000071/2019-18 
 

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: 
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CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o Notícia de Fato n° 1.34.033.000071/2019-18, instaurada com o 

objetivo de exercer o controle externo da atividade policial. 

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, conforme art. 4º, inciso I, da Resolução n. 20/2007 do CNMP; 

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 conversão em PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, a partir da Notícia de Fato em epígrafe, para: Formalizar os atos relacionados às Inspeções na 

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO SEBASTIÃO, referente à PRIMEIRA VISITA deste ano de 2019, prevista para o dia 21 de maio de 

2019, às 13h. 

Como diligências iniciais, determina-se: 

I - Expeçam-se e-mail's para o Superintendente Regional da Polícia Federal em São Paulo e à Chefia da Delegacia de Polícia Federal 

em São Sebastião/SP, solicitando confirmação de recebimento; 

II - Expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na Delegacia de Polícia Federal 

em São Sebastião, para que, caso possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio a esta Procuradoria da República 

até o dia 15 de maio de 2019, a fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos: a) Procurador da República e Procurador 

Regional da República Coordenadores dos Núcleos Criminais, respectivamente, das PR/SP e PRR-3ª Região; b) Juiz Federal Diretor do Foro da Subseção 

Judiciária Caraguatatuba; c) Presidente da Seccional da OAB em São Paulo e d) Defensor Público Chefe da União no Estado de São Paulo. 

REGISTRE-SE esta Portaria com os documentos que lhe acompanham. COMUNIQUE-SE a instauração à 7ª 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 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001185-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Itobi/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00004574-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

Autos nº 1.34.012.000597/2017-76. Representante: Silvana da Silva 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu presentante ao final assinado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e 

Considerando que este Órgão Ministerial, no desempenho de sua rotina de trabalho, teve notícia de representação formulada pela 

Comunidade Indígena Aldeinha, situada no Bairro Jardim Coronel, Itanhaém-SP, narrando, em resumo, a ausência de regularização fundiária de terreno 

usado para moradia pela prefeitura, a falta de demarcação/reconhecimento do local como área indígena e a não implementação de modalidade de ensino 

denominada Educação Escolar Indígena; 

Considerando o preceituado no Art. 2º, Incisos III e IX da Lei 6001/73; 

Considerando o disposto no Art. 2º da Convenção 169 da OIT Sobre Povos Indígenas e Tribais ( Decreto nº 5051 de 19.04.2004); 

Considerando a intervenção do Ministério Público em processos envolvendo interesse de indígenas, conforme previsto no art. 232 da 

Constituição Federal e Enunciado 36 da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão/MPF; 

Considerando o teor do Enunciado nº 24 da 6ª CCR, que impõe a atuação do MPF para a implementação de políticas públicas 

destinadas às comunidades tradicionais, independentemente de regularização fundiária e de qualquer ato oficial de reconhecimento; 

Resolve, com espeque no art. 129, II e III, da Constituição da República, arts. 5º, I e IV, 6º, VII, a e c, e 39, II, da Lei Complementar 

nº 75/93, e art. 5º, I, da Lei nº 7.347/85. 

Instaurar inquérito civil para apurar, com mais vagar, os fatos narrados pela Comunidade Indígena Aldeinha em sua representação. 

Observem-se as formalidades instituídas pela Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP). 
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Designam-se os servidores Débora Cecília Ferreira Pinto e Leonardo Melo Carvalho de Moura Leite, como assessores administrativo 

e jurídico, respectivamente. Sem prejuízo, havendo necessidade, poderão outros servidores lotados nesta Procuradoria da República exercer as referidas 

funções em caráter de substituição. 

Determinam-se como providências: 

1.  Registro e distribuição a este gabinete; 

2. A afixação de cópia desta portaria nas dependências da Procuradoria da República no Município de Santos, no local de costume, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias; 

3. O envio de cópia desta, para fins de publicação em órgão oficial, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal. 

 

RONALDO RUFFO BARTOLOMAZI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001186-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de 

Mococa/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001188-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Mogi 

Mirim/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001189-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Santo 

Antônio do Jardim/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001190-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 
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Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de São 

João da Boa Vista/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001191-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de São 

José do Rio Pardo/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001192-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de São 

Sebastião da Grama/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001193-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de 

Tapiratiba/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SBV-SP-00001194-2019| 

PORTARIA Nº 19, DE 25 DE ABRIL DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso das atribuições previstas nos artigos 127, 

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

Federal nº 75/93, art. 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, 

Considerando o disposto no Despacho nº 223/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.025.000104/2016-78; 

Resolve: 

Instaurar Inquérito Civil, com o objetivo de apurar irregularidades na concessão do Bolsa Família no âmbito do Município de Vargem 

Grande do Sul/SP. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e publique-se, nos moldes do 

art. 4º, VI e 7º, §2º, II da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

RICARDO NAKAHIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00005496-2019| 

PORTARIA Nº 34, DE 24 DE ABRIL DE 2019 

 

Autos nº 1.34.004.000407/2019-81 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129 caput, III, da 

Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a investigação de possível 

desvios nas verbas destinadas à construção dos corredores do BRT na cidade de Campinas, a partir do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC - 

Mobilidade das grandes cidades) 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 

MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) Vinculação do inquérito à 5ª CCR e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

b.1)(X) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) 

Parcial/autos apartados; 

c) Defino a prioridade atual do caso em: ( ) PRIO1, (X ) PRIO2, () PRIO3; 

d) Determino providências (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à Prefeitura 

Municipal de Campinas para se manifestar em 30 (trinta) dias sobre a denúncia de desvios de verbas destinadas ao PAC Mobilidade das Grandes Cidades, 

com a construção do BRT na cidade de Campinas/SP. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 

preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 e registre-se. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00005492-2019| 

PORTARIA Nº 35, DE 25 DE ABRIL DE 2019 

 

Autos nº 1.34.004.000405/2019-92 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129 caput, III, da 

Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto apurar dificuldades na realização 

de agendamentos pelo endereço eletrônico do Senac, que, aparentemente, em razão de alguma vulnerabilidade do sistema tem beneficiado as mesmas 

pessoas. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 

MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) Vinculação do inquérito à 3ª CCR/PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

b.1) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações de 

caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 

c) Defino a prioridade atual do caso em:  PRIO3; 

d) Determino providências (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (x) remessa de ofício ao Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial - Senac, para se manifestar(em) em 20 dias  dias sobre a denúncia. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 

preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 e registre-se. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-SRC-SP-00002088-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

Autos nº 1.34.016.000147/2019-13 (Notícia de Fato) 

 

O Ministério Público Federal, no contexto do exercício de suas funções constitucional e legalmente instituídas, em especial as 

previstas no caput do artigo 127 e nos incisos II, III e VI do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como nas alíneas “c” e 

“d” do inciso VII e no inciso XX do artigo 6º da Lei Complementar nº 75/93, vem expor e recomendar o que se segue: 
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CONSIDERANDO os fatos contidos na Notícia de Fato nº 1.34.016.000147/2019-13, instaurada para o fim de verificar se a usina 

hidrelétrica PCH Jorda Flor, CNPJ nº 22.397.150/0001-13, localizada na Rodovia SP 250 José de Carvalho, s/n, complemento KM 139, Município de 

Pilar do Sul, SP, CEP.: 18185-000, agente empreendedor Alteso Geração e Comercialização de Energia Ltda, NIRE 35229150631, em operação em Pilar 

do Sul, SP, encontra-se em conformidade com a Lei nº 12.334/2010, responsável pela Política de Segurança de Barragens; 

CONSIDERANDO as irregularidades observadas no bojo do Processo nº 48500.000424/2017-16, em trâmite na Superintendência de 

Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG, órgão da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, responsável pela fiscalização das usinas 

hidrelétricas, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 696, de 15 de dezembro de 2015 e Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2015; 

CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 1, de 28 de janeiro de 2019, do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a 

Desastres, a partir do qual foi determinado aos empreendedores a atualização do Plano de Segurança de Barragem (PSB) e do Plano de Ação Emergencial 

(PAE), os quais deverão ser apresentados até 30 de abril de 2019; 

CONSIDERANDO os princípios e regras que norteiam a política nacional de proteção ao meio ambiente, bem necessário à vida digna 

das presentes e futuras gerações, assim como os princípios e regras que autorizam a exploração econômica dos recursos ambientais, definidos 

constitucionalmente como bens de uso comum do povo, essenciais à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, conforme as disposições 

constantes do artigo 225 da Carta Magna; 

CONSIDERANDO, ainda, que o texto constitucional estabelece que a ordem econômica deverá observar, entre outros princípios, a 

defesa do meio ambiente, nos termos do artigo 170, inciso IV; 

CONSIDERANDO, por fim, que cabe ao Ministério Público Federal expedir recomendações, visando ao respeito a interesses e 

direitos que lhe cabe defender (LC nº 75/93, art. 6º, XX), mais especificamente à proteção ao meio ambiente e à dignidade da vida humana; 

RECOMENDA: 

Aos Senhores Miguel Villaescusa Molina e Ruy Aderbal Esperidião, que, na qualidade de sócios administradores da empresa Alteso 

Investimento Ltda, localizados na Rua Gomes de Carvalho, nº 940, Conjunto 126, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP.: 04547-003, e na qualidade de 

agentes responsáveis pela Usina Hidrelétrica PCH Jorda Flor, em operação em Pilar do Sul, SP, adequem a usina hidrelétrica PCH Jorda Flor, CNPJ nº 

22.397.150/0001-13, ao Plano de Segurança de Barragem (PSB), ao Plano de Ação Emergencial (PAE) e ao regular e integral cumprimento dos termos 

da Lei nº 12.334/2010, regularizando inclusive as pendências indicadas no Processo nº 48500.000424/2017-16; 

Em atendimento ao disposto no artigo 8º, § 5º, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se que sejam informadas, no prazo de 10 

(dez) dias, as medidas adotadas com relação ao aqui recomendado, ressaltando que a presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 

quanto às providências solicitadas e poderá implicar na adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis em face dos responsáveis inertes por 

violação dos dispositivos legais pertinentes. 

 

OSVALDO DOS SANTOS HEITOR JR. 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00016801-2019| 

PORTARIA Nº 61, DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

Designa o Procurador da República RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA 

MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA para responder pelos feitos urgentes do 2º 

Ofício de Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Sergipe, no dia 08 de 

maio de 2019. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE, no exercício das atribuições previstas pelo 

art. 33, II, do Regimento Interno Administrativo do Ministério Público Federal, aprovado pela Portaria SG/MPF Nº 382, de 5 de maio de 2015, 

RESOLVE: 

Art. 1º Designar o Procurador da República RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA para 

responder pelos feitos urgentes do 2º Ofício de Tutela Coletiva da Procuradoria da República em Sergipe, no dia 08 de maio de 2019, em razão do 

afastamento da titular, a Procuradora da República GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO, para gozo de folgas compensatórias de plantão. 

Parágrafo único. Consideram-se urgentes os feitos judiciais de processos penais na fase do art. 402 ou 403, § 3º do CPP ou outros 

feitos de qualquer natureza cujo prazo para manifestação seja de natureza peremptória. 

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

 

JOSÉ RÔMULO SILVA ALMEIDA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00016721-2019| 

DESPACHO DE ARQUIVAMENTO DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

Procedimento Administrativo n. 1.35.000.001728/2015-72 

 

Trata-se do Procedimento Administrativo instaurado em 14 de dezembro de 2015, com o objetivo de acompanhar a obra de 

restauração da antiga sede da Prefeitura Municipal de São Cristóvão/SE. De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Cultura, ainda em 

2015, a restauração da sede da Prefeitura Municipal, possuía como órgão executor o IPHAN, em parceria com o Estado de Sergipe, possuindo, à época, 

previsão de liberação do valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dos quais R$ 65.463,79 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três 

reais e setenta e nove centavos) já haviam sido empenhados e R$ 11.618,62 (onze mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos) faziam parte 

do montante de custos realizados. 

Entrementes, na documentação oriunda do MinC, não havia data para conclusão das obras de restauração do prédio histórico (f. 09). 

Oficiado o IPHAN, a fim de que informasse sobre o andamento do restauro, informou-se que o custo do projeto de restauração estava 

estimado em R$ 70.000,00 (setenta mil), ao passo em que o custo da obra representava o montante de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil). Ainda de 
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acordo com o IPHAN, a contratação do Projeto de Restauração encontrava-se em andamento, sendo realizado pelo próprio IPHAN, mediante contrato 

assinado entre o Instituto e Arabela Rollemberg Arquitetura e Engenharia, com previsão de finalização para janeiro de 2016 (f. 14). 

Em nova consulta ao IPHAN, questionou-se sobre a finalização das obras de restauro, ao passo em que foi apresentada Informação 

Técnica, dando conta da assinatura do 3º aditivo de prazo, para a elaboração do projeto de restauração, estando pendentes a 4ª e 5ª fases do aludido 

projeto. De forma que, ainda em março de 2016, as obras não haviam sequer iniciado (f. 21). 

Em junho de 2016, foi informado pelo IPHAN que as cinco etapas do projeto básico de restauração haviam sido entregues, analisadas 

e aceitas de forma satisfatória, estando pendentes as aprovações nos órgãos competentes (f. 28/30). 

Em setembro do mesmo ano, foi noticiada a assinatura do 4º termo aditivo de prazo, tendo o IPHAN informado que, após o 

recebimento de parecer técnico da Prefeitura de São Cristóvão, havia encaminhado as orientações para a responsável pela elaboração do projeto de 

restauração, a fim de que fossem providenciadas as adequações, bem como encontrava-se pendente a situação do Teste de Absorção de Solo, necessário 

para a análise, pela ADEMA, só Projeto de Instalações de Esgoto. Foi dito, ainda, que após as aprovações, o projeto seria encaminhado a Brasília, onde 

passaria por análise do setor técnico competente, sem prazo para análise (f. 41). 

Em fevereiro de 2017, após provocação, o IPHAN informou que o contrato para elaboração do projeto de restauração havia sido 

suspenso, em razão das tratativas com a ADEMA, para a solução da questão do Teste de Absorção de Solo. Foi esclarecido, ainda, que em razão da 

suspensão havia sido feita uma nova solicitação de aditivo de prazo (fls. 46). Em agosto do mesmo ano, foi narrado que o Projeto Executivo de Restauração 

ainda aguardava a liberação do alvará de construção, bem como ainda estavam pedentes documentos para que a ADEMA pudesse analisar o Teste de 

Absorção de Solo (f. 53). 

Em fevereiro de 2018, o IPHAN, por meio de ofício, informou que um novo termo aditivo de prazo, com previsão de término para 

abril de 2018, havia sido firmado, afirmando que, na oportunidade, o Instituto do Patrimônio Histórico estava providenciando o atendimento às exigências 

do Município de São Cristóvão, ao tempo em que havia solicito o detalhamento das modificações no projeto de acessibilidade (f. 60). 

Em junho de 2018, foi narrado pelo IPHAN que ainda não tinha sido realizada a vistoria necessária, pela ADEMA, para a análise e 

ulterior liberação da licença ambiental. Também foi narrada a situação de vandalismo, pela qual vem sofrendo o bem. Foi dito ainda que o setor técnico 

do IPHAN estava empenhado em solucionar a questão do projeto não concluído, que já contava com um atraso de mais de três anos (f. 65). 

Em reunião realizada nesta Procuradoria, foi apresentado Relatório de Vistoria do imóvel, pela Prefeitura Municipal de São 

Cristóvão/SE, onde é possível observar o estado de abandono e degradação do bem. Na oportunidade, o Município de São Cristóvão informou que não 

realizou nenhuma intervenção no imóvel, além da limpeza do local e da retirada de invasores, uma vez que necessitariam de autorização e orientação do 

IPHAN para tanto (f. 72-87). 

A empresa contratada para a realização do Projeto de Restauração do imóvel apresentou documentação informando já ter adimplido 

com suas obrigações contratuais e que a documentação que resta para a obtenção da aprovação pela ADEMA, o Teste de Absorção de Solo, não é de sua 

responsabilidade (fls. 90/114). 

Foi determinada a marcação de reunião com os entes indicados no despacho de fl. 66 (fls. 115). Na assentada foi esclarecido que o 

bem objeto da demanda não era tombado individualmente, fazendo parte de um polígono de preservação; que o responsável pela manutenção e 

conservação do bem era o Município de São Cristóvão e que o IPHAN havia autuado a municipalidade, em razão da desídia no cuidado com o imóvel 

(f. 126-144). 

Em meio aos esclarecimentos sobre as condutas do Município de São Cristóvão e a respeito do processo de licenciamento junto à 

ADEMA (fls. 148/180), foi realizada nova reunião, na qual foi noticiada a existência de uma Ação Civil Pública (0803548-05.2018.4.05.8500) proposta 

pelo Procurador oficiante no 4º Ofício da Procuradoria da República em Sergipe, que dentre outros bens engloba na totalidade o bem objeto de 

acompanhamento no presente procedimento (f.181-189). 

Após minuciosa análise da petição inicial do aludido feito judicial, verificou-se a inexistência de outras medidas a serem adotadas. 

Assim, promovo o arquivamento deste procedimento. 

Dê-se ciência aos interessados (art. 12 da Resolução CNMP n. 174/2017). 

Se for apresentado recurso, devolvam-se os autos conclusos para apreciação. Caso o arquivamento não seja reconsiderado, 

encaminhem-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame desta promoção, conforme 

disposto no art. 13, §3º, da Resolução n. 174/2017 do CNMP. 

Não havendo recurso, remetam-se os autos ao Arquivo Geral desta Unidade, na forma do art. 13, § 4º, da Resolução CNPM n. 

174/2017. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00016685-2019| 

DESPACHO SANEADOR DE 29 DE ABRIL DE 2019 

 

Inquérito Civil n. 1.35.000.000868/2016-12 

 

Trata-se de procedimento administrativo instaurado em 11/05/2016, a partir do recebimento, em 04/05/2016, do Ofício-Circular 

n.12/2014-4ª CCR, solicitando a atuação desta Procuradoria na Ação Coordenada – Segurança de Barragens de Mineração, com apoio do GT Mineração, 

no tocante às barragens de mineração localizadas neste Estado (f. 04-33). 

Distribuído para este ofício procedimento sobre a barragem denominada “Dique de Contenção de Salmoura”, foram solicitadas 

informações ao DNPM e à empreendedora, tendo ambos solicitada prorrogação do prazo para se manifestar, o que foi deferido. 

Em seguida, por meio do ofício n.189/DNPM/SE – 2016, o DNPM informou que: foi realizada vistoria na barragem em 15/06/2016 

e os dados colhidos encontravam-se na fase conclusiva de análise pela Equipe Técnica do órgão, para efeito de elaboração de Relatório de Fiscalização; 

que o referido disque apresenta Risco Crítico Baixo e Dano Potencial Associado Médio, ficando classificado na classe D nos índices de Classificação de 

Barragens (Lei 12.334/2016), e que a licença ambiental de Operação, emitida pela ADEMA, estava vencida, já tendo sido requerido renovação da aludida 

licença (f. 48). 

No dia 11/07/2016, a Vale Fertilizantes SA., prestou as seguintes informações: que o Plano de Segurança estava devidamente 

atualizado, conforme previsto na Lei 12.334/2010 e na Portaria DNPM n. 416/2012, o qual foi apresentado em DVD; que o último relatório técnico do 

DNPM do ano de 2014, concluiu que havia adequado controle operacional dos procedimentos de alocação da produção; que não foram constatados fatos 
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relevantes de irregularidades; e que se fazia necessária nova vistoria no segundo semestre daquele ano. Acrescentou que não houve a inspeção no final 

do ano, tendo o órgão fiscalizador retornado no mês de junho de 2016, não tendo disponibilizado ainda o eventual relatório da aludida vistoria. Apresentou 

o último relatório de inspeção regular e a Declaração de Estabilidade da barragem, esclarecendo que o empreendimento não possui Plano de Ação de 

Emergência, visto que o mesmo só é exigido para as barragens classificadas como de dano potencial associado Alto (DPA Alto), o que não é o caso da 

aludida barragem (f. 53-216). 

Em 29/08/2016, o DNPM apresentou o relatório da fiscalização realizada em 05/06/2016, esclarecendo que a última Declaração de 

Estabilidade da barragem é de agosto/2015, apresentada àquele órgão em setembro/2015 (f. 143-150). 

Em seguida, atendendo solicitação do MPF, a Vale Fertilizantes S.A., apresentou a cópia da Licença Ambiental de Operação fornecida 

pela ADEMA- LO n.499-1/2013, bem como cópia do protocolo do requerimento de Renovação da LO, formulado em 15/04/214 (f. 171-176). 

Reiterado à ADEMA o pedido de informações sobre a concessão da renovação da licença ambiental do empreendimento, o aludido 

órgão ambiental encaminhou em 13/10/2016 a Informação Técnica - IT – 72/2016, esclarecendo que o processo de renovação da licença de operação da 

empresa Vale Fertilizantes AS., estava em fase de avaliação dos procedimentos quanto a formalidade de procederem ações de equipe multidisciplinar e 

interdisciplinar, por se tratar da licença mãe da empresa, contemplando avaliações dos técnicos, sendo que até o final do mês de dezembro de 2016 a 

licença estaria renovada (f. 199-200). 

Foi realizada reunião com a ADEMA em 16/01/2018, tendo aquele órgão ambiental informado que foram feitas vistorias no local da 

atividade da empresa entre os meses de março a setembro/2017; que, em setembro, a Vale Fertilizantes foi notificada para que prestasse esclarecimentos 

sobre a dinâmica da extração subterrânea, os quais só foram entregues no mês de dezembro/2017; e que, até o final do mês de junho/2018, a ADEMA  

definiria o seu pronunciamento quanto à emissão da requerida licença. Acrescentou que o órgão pensou em duas licenças, sendo uma de beneficiamento 

e outra de mineração, mas, posteriormente, chegara à conclusão de que deve ser apenas uma licença, visto que uma atividade depende da outra. Informou 

também que a atividade da referida empresa decorre de uma subconcessão, visto que a Petrobras é que detém a concessão (f. 227). 

Em agosto/2018, foram solicitadas informações sobre a licença ambiental, tendo a ADEMA requerido a dilação de prazo por 60 dias 

para se manifestar. 

No início de 2019, foram expedidos novos ofícios à ADEMA e à Agência Nacional de Mineração, solicitando a licença requerida 

pela empresa ao órgão ambientale os relatórios das fiscalizações efetuadas pela Agência nos últimos 3 anos. 

A Agência Nacional de Mineração (ANM) encaminhou os relatórios das fiscalizações realizadas entre 2016 e 2019, nos diques 

instalados na área da empreendedora (fls. 247/261) e a ADEMA apresentou o Relatório de Análise Ambiental – RAA – 32580/2019 – 0925(fls.263/266) 

e, em seguida, o Auto de Notificação – ANA-26418/2018-0303 e o Auto de infração -AIA – 26417/2018 – 0587 (f. 269-279). 

Considerando que o pedido de renovação da Licença de Operação requerida pela Vale Fertilizantes em 2014 não foi ainda decidida 

pela ADEMA ao longo dos últimos cinco anos, foi designado o dia 30 do corrente para a realização de reunião com o órgão ambiental e a empresa, 

visando esclarecer as irregularidades/pendências que estão impossibilitando a definição do aludido órgão. 

Determino o desentranhamento dos documentos de f. 202-204, que se referem a procedimento instaurado pelo Ministério Público de 

Minas Gerais. 

Após a reunião, retorne o inquérito civil à signatária. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República  
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