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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00276751-2019| 

DECISÃO Nº 321, DE 27 DE MAIO DE 2019 
 

REFERÊNCIA: IC 1.14.000.002063/2011-11 (MPF/PRBA). Inquérito civil 

instaurado para apurar possíveis irregularidades existentes na Política Nacional de 

Educação Especial implementada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio 

da Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), notadamente, 

em relação a abordagem do ensino de LIBRAS, bem como verificar a 

insuficiência de profissionais capacitados para educarem estudantes que possuem 

necessidades especiais auditivas. Diligências realizadas. Política desenvolvida 

consentânea aos ditames constitucionais e legais que regem a sociedade brasileira. 

Adoção de medidas voltadas ao fortalecimento da política de inclusão das pessoas 

com deficiência auditiva. Ausência de irregularidades. Homologação do 

arquivamento. 
 

1.O Procurador oficiante, Dr. Edson Abdon Peixoto Filho, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 

(…) 

Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado para apurar possíveis impropriedades existentes na Política Nacional de Educação 

Especial implementada pelo Ministério da Educação, por meio da sua Secretaria de Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

A fim de evitar repetição desnecessária da descrição fática circunstanciadamente feita por ocasião do proferimento do despacho 

saneador, sirvo-me do ensejo para reiterar o quanto relatado em tal oportunidade (fls. 438/439): 

“A representação que deu ensejo ao início das investigações envidadas neste procedimento sustentava que a referida plataforma 

desenvolvida pelo MEC, sob uma perspectiva de educação inclusiva, desrespeitaria os Direitos Humanos linguísticos dos surdos, resultando na exclusão 

das pessoas portadoras dessa condição. 

Após a realização de diversas diligências, com a obtenção dos esclarecimentos necessários a respeito do assunto, chegou-se a 

conclusão de que, diferentemente do alegado pelos representantes, a política por eles controvertidas é consentânea aos ditames constitucionais e legais 

que regem a sociedade brasileira (fls. 380/382). 
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As discordâncias apresentadas diante das diretrizes estabelecidas por intermédio desse programa são intrínsecas a um regime 

democrático, mas não justificam a adoção de providências contrárias aos encaminhamentos encampados pelo SECADI, uma vez que essas medidas se 

encontram albergadas na ordem jurídica nacional. 

O objeto deste procedimento, contudo, não se restringiu a essa discussão, pois, durante o curso das investigações, foi constatada a 

insuficiência de profissionais capacitados para educarem estudantes que possuem necessidades especiais auditivas, no âmbito do Estado da Bahia. 

Diante disso, passou-se a acompanhar junto ao Estado da Bahia, ao Município de Salvador e ao Município de Camaçari, locais em 

que tal carência foi verificada, as soluções que seriam adotadas para suprir o constatado deficit de profissionais. 

Os referidos entes, em diversas respostas endereçadas a esta Procuradoria, declararam ter dado o início a uma série de medidas 

voltadas à resolução desse problema, notadamente por meio da abertura de concursos visando à contratação de novos professores habilitados para o 

ensino de libras nas escolas. 

Algumas dificuldades à efetivação dessas contratações, contudo, foram enfrentadas pelos entes requisitados, desde restrições 

orçamentárias à impossibilidade do aumento do número de servidores já ocupantes dos cargos a serem preenchidos.” 

Diante dessas dificuldades, requisitou-se aos entes federativos mencionados o envio de informações a respeito do andamento das 

medidas empregadas com o objetivo de suprir a carência de docentes qualificados para o ensino de libras. 

Em resposta, o Município de Salvador comunicou que já teria aberto um Processo Administrativo, tombado sob o nº 6280/2018, 

visando realizar a contratação de intérpretes de libras, de modo a preencher as vagas existentes nesse segmento, assegurando, dessa forma, o respeito ao 

direito à educação inclusiva (fl. 452). 

O Município de Camaçari, de igual modo, informou já ter iniciado os trâmites necessários à deflagração de processo seletivo voltado 

à admissão de profissionais especializados no ensino e tradução da linguagem de sinais, encaminhando a documentação comprobatória correlata (fls. 

459/508). 

O Estado da Bahia, por fim, também declarou ter dado início às providências associadas ao processo de contratação de tais 

profissionais (fls. 452/453). 

No intuito de aferir a suficiência das contratações envidadas pelos indigitados entes face à necessidade do alunado presente nas regiões 

sob suas respectivas responsabilidades, este Parquet requisitou ao MEC que elucidasse qual seria a proporção adequada entre pessoas surdas, número de 

profissionais e quantidade de escolas apropriadas para recebê-las, oportunidade em que a referida pasta ministerial esclareceu não haver como definir 

esse índice, haja vista cada poder público possuir competência para disciplinar o seu próprio sistema de ensino (fls. 442/446). 

É o relato do necessário. 

Embora não seja possível negar a extrema relevância do assunto que ensejou a deflagração das diligências ministeriais neste 

apuratório, é preciso reconhecer que, após os subsídios coligidos ao longo do desenvolvimento do presente inquérito, não há mais razão para conferir 

continuidade ao processamento deste. 

Conforme salientado em despachos anteriormente proferidos (fls. 380/382 e 438/439), a representação que pautou a condução do 

apuratório em comento foi motivada, em verdade, pelo descontentamento da instituição representante com os rumos perfilhados pelo Poder Público, no 

âmbito da política de inclusão das pessoas com deficiência auditiva. 

Em síntese, a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS –, subscritora do aludido pronunciamento, 

sustentou a existência de malversações aos direitos da categoria dos deficientes auditivos, incorridas pelo Poder Público, em razão do suposto fechamento 

de classes e escolas específicas, bem como da redução do número de matrículas de crianças detentoras dessa condição. 

Ocorre que, ao se obter os esclarecimentos por parte do MEC, foi possível verificar que os índices apontados pelo representante não 

correspondem aos dados registrados pelo Censo Escolar e da Educação Superior, os quais indicam um aumento no número de alunos surdos matriculados 

nesses dois segmentos de ensino (fls. 68/77; 149/173). 

A requisitada Pasta Ministerial apresentou ainda uma série de outras medidas voltadas ao fortalecimento da política de inclusão das 

pessoas que possuem surdez, a saber: Formação inicial de professores em Letras/Libras, Pedagogia bilíngue Libras/Língua Portuguesa, Certificação de 

proficiência em Libras, Formação continuada de professores na educação especial, criação dos centros de formação de profissionais da educação e de 

atendimento às pessoas com surdez, implantação de salas de recursos multifuncionais, livros didáticos e paradidáticos bilíngues em formato digital 

acessível, entre outros. 

Frente a essas explanações, tornou-se forçoso concluir que os encaminhamentos adotados pelo Governo Federal se encontram 

albergados pelo ordenamento jurídico pátrio, não contrariando-o, como entendeu a FENEIS, mas encampando um caminho distinto daquele tido como 

válido pela entidade representante. 

Em outras palavras, a estratégia perfilhada pelo MEC se afigura plenamente consentânea às diretrizes impostas à salvaguarda dos 

direitos das pessoas surdas, embora difira dos métodos programáticos escudados pela instituição que motivou a instauração do presente inquérito. 

Essa divergência, contudo, não implica na infirmação de nenhum dos planos apresentados, sendo um reflexo da pluralidade de ideias 

inerente ao regime democrático. 

De mais a mais, imperativo destacar que a intervenção deste Parquet sobre as opções diretivas agasalhadas pela Administração 

Pública, no âmbito dos programas associados às pessoas com surdez, importaria em uma intromissão na independência do poder executivo, porquanto 

afetaria uma agenda de governo, cuja definição incumbe exclusivamente àqueles eleitos pelo povo para discipliná-la. 

Com efeito, ingerir na questão suscitada pelo representante, intentando reordená-la, impingiria, em última análise, uma mácula à 

soberania popular, o que, a toda evidência, não pode ser admitido. 

Por esses motivos, não há como se sustentar a manutenção do processamento deste inquérito com base em tal matéria. 

De igual modo, não se revela proveitosa a continuidade da tramitação deste apuratório para acompanhar as providências destinadas à 

reposição do quadro de profissionais capacitados ao ensino e interpretação de libras, empreendidas pelo Estado da Bahia e pelos Municípios de Salvador 

e Camaçari. 

Isso porque, os referenciados entes federativos já demonstraram ter deflagrado processos licitatórios e administrativos com o objetivo 

de promover as contratações necessitadas, encaminhando a documentação comprobatória desses atos, o que torna inoportuno o prosseguimento da 

apuração acerca do assunto. 

Pensar de modo diverso, implicaria no aumento dos encargos atribuídos a este Parquet, fazendo-o se debruçar sobre um procedimento 

que já possui quase oito anos de tramitação, cujo objeto já se encontra quase inteiramente exaurido e com soluções encaminhadas. 

Nesse sentido, pautando-se em uma perspectiva de utilidade das investigações sob a responsabilidade deste órgão ministerial, o 

encerramento da tramitação deste inquérito é medida que se impõe. 
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Em suma, tomadas as diligências cabíveis e inexistindo fatos capazes de embasar a propositura de ação civil ou adoção das demais 

providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, promovo o ARQUIVAMENTO do presente apuratório, devendo 

o representante ser comunicado a respeito da presente promoção, na forma do art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal. 

Cumprida a diligência e certificada a cientificação do representante, encaminhe-se, dentro do lapso de 03 (três) dias (art. 10, § 1º, da 

Resolução nº 23/2007), o presente procedimento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, para análise e homologação do arquivamento. 

(...) 

2.É o relatório. 

3.Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00276710-2019| 

DECISÃO N° 326, DE 28 DE MAIO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: IC 1.22.000.005772/2014-29 (MPF/PRMG). Inquérito Civil. 

Alegação de inexistência de reserva de vagas para pessoas com deficiência no 

concurso público do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

(CEFET/MG). Informações encaminhadas pelo CEFET/MG. Irregularidade 

constatada quanto ao modo de realização da reserva de vagas para candidatos 

portadores de deficiência, que trazia previsão de vagas com quantitativo 

individualmente considerado para cada cargo, além de não conter previsão de lista 

específica para os candidatos portadores de deficiência. Irregularidades sanadas 

nos editais posteriores. Homologação do arquivamento. 

 

1.O Procurador oficiante, Dr. Tarcísio Henriques, relatou e promoveu o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: 

(...) 

Trata-se de inquérito civil instaurado a partir de representação noticiando ausência de reserva de vagas para pessoas com deficiência 

nos concursos para provimento de cargos do quadro de pessoal do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). 

Analisando o edital nº 084/2014, verifica-se que havia reserva de 1 (uma) vaga para deficiente a cada 10 (dez) vagas disponibilizadas 

para cada cargo, sendo previsto o arredondamento em caso de número fracionado, desde que atendido o número mínimo de 10 (dez) vagas. Todavia, 

nenhum cargo alcançou tal número de vagas, razão pela qual não houve reserva para candidatos deficientes. Além disso, inexistia previsão no Edital para 

separação entre a lista de classificação geral e lista específica para deficientes. 

Oficiado, o CEFET-MG informou que o concurso já havia sido homologado e que não foram atingidos os critérios do edital para 

convocação de candidatos deficientes (fls. 47/48). 

É, em suma, o relatório. 

A irregularidade no concurso nº 084/2014 do CEFET-MG ocorria quanto ao modo de realização da reserva de vagas para candidatos 

portadores de deficiência, assim disposto no Edital: 

CEFET-MG Edital n.º 084/2014 

4. Da Participação dos Candidatos Portadores de Deficiência 

4.1. Aos portadores de deficiência, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90 c/c o art. 37, § 1º, do Decreto 3.298/99, serão 

reservadas vagas na proporção de 1 (uma) vaga a cada 10 (dez) distribuídas para o cargo. 

4.2. Não se aplica o disposto no item anterior aos cargos para os quais o número de vagas seja inferior a 10 (dez). 

4.2.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o Item 4.2 resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 

número inteiro subsequente. 

Percebe-se que o referido edital do concurso público trazia previsão de vagas com quantitativo individualmente considerado para 

cada cargo. Dessa forma, como não foram ofertadas dez vagas para um mesmo cargo, a inserção das pessoas com deficiência no âmbito desta instituição 

acadêmica revelou-se dificultada. Além disso, o 

Edital nº 084/2014 não continha previsão de lista específica para os candidatos portadores de deficiência, de modo que os aprovados 

no certame seriam classificados apenas em lista única, de acordo com a ordem crescente das notas finais obtidas. 

Às fls. 92/98, a instituição acadêmica foi instruída a adequar-se à legislação vigente no que toca à reserva de vagas para pessoas 

portadoras de deficiência, o que acarretou em resposta no sentido de encaminhamento das orientações à Comissão de Concursos do CEFET-MG. 

A partir dos editais dos concursos mais recentes do CEFET-MG (nº 126 a 140 e 06/2018), verifica-se que a instituição corrigiu as 

mencionadas irregularidades, de forma que a "Resolução CD-057/17, de 07 de dezembro de 2017" 1 definiu as normas gerais de concurso público do 

CEFET-MG, estabelecendo o seguinte: 

Art. 13 - (...) 

§ 2º - Ficam reservadas às pessoas com deficiência 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para cada Área de concurso constante 

do edital. 

§ 3º - Caso a aplicação do percentual de que trata o § 2º resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número 

inteiro subsequente. 

§ 4º - Não se aplica o disposto no § 3º deste artigo quando o número de vagas para cada Área de concurso constante do edital for 

inferior a 5 (cinco). 

(...) 

Art. 15 - Os candidatos com deficiência participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos. 

§ 1º - O nome do candidato com deficiência, se classificado, figurará na lista geral de classificação e em lista específica para deficiente. 

Evidente, então, que o CEFET-MG adequou-se à legislação vigente no que se refere à reserva percentual de vagas para portadores de 

deficiência, assim como à elaboração de lista específica para os candidatos deficientes aprovados nos concursos públicos. 
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Diante do exposto, determino o arquivamento do presente Inquérito Civil e sua subsequente remessa à homologação da Procuradoria 

Federal dos Direitos do Cidadão, nos termos do art. 9º, §1º, da Lei 7.347/85 e do art. 17 da Resolução n.º 87 de 06/04/2010, do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal. 

Comunique-se a representante, por e-mail (canigo88@hotmail.com), remetendo-lhe cópia da presente decisão e informando-lhe, 

ainda, sobre a possibilidade de apresentação de recurso até que o arquivamento seja homologado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 

conforme estabelecido pelo art. 17, § 3°, da Resolução CNMP n°. 87/2010. 

(...) 

2. É o relatório. 

3. Secundando as razões expostas, homologo o arquivamento. 

 

DEBORAH DUPRAT 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão  

 

CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00277641-2019| 

  SESSÃO: 9 DATA: 07/06/2019 15:09:12 PERÍODO: 27/04/2019 A 07/06/2019 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: DPF-UDI-00305/2017-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-UBERLANDIA 

Relator: DARCY SANTANA VITOBELLO(CIMPF) 

Data:  03/06/2019 

 

Processo: JF/MRE-0001301-67.2018.4.01.3821-INQ 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-MANHUAÇU 

Relator: MARIO LUIZ BONSAGLIA(CIMPF) 

Data:  03/06/2019 

 

TOTAL:  02 PROCESSOS JUDICIAIS 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Presidente do CIMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00277649-2019| 

SESSÃO: 10 DATA: 07/06/2019 15:19:48 PERÍODO: 27/04/2019 A 07/06/2019 

 

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 

 

Processo: 1.31.000.000156/2019-87 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-RO 

Relator: SANDRA VERONICA CUREAU(CIMPF) 

Data:  29/04/2019 

 

Processo: 1.30.001.004644/2011-33 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PR-RJ 

Relator: ALCIDES MARTINS(CIMPF) 

Data:  30/04/2019 

 

Processo: 1.14.002.000025/2018-80 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-C. FORMOSO 

Relator: DARCY SANTANA VITOBELLO(CIMPF) 

Data:  14/05/2019 

 

Processo: 1.25.016.000043/2017-48 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-APUCARANA 

Relator: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO(CIMPF) 

Data:  14/05/2019 

 

Processo: 1.32.000.000197/2019-36 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PR-RR 
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Relator: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO(CIMPF) 

Data:  17/05/2019 

 
Processo: 1.15.000.002480/2018-01 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE DECLÍNIO 

Origem: PR-CE 

Relator: DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA(CIMPF) 

Data:  17/05/2019 

 
Processo: 1.22.020.000405/2018-24 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-MANHUAÇU 

Relator: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO(CIMPF) 

Data:  23/05/2019 

 
Processo: 1.22.000.001640/2019-32 - Eletrônico 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-MG 

Relator: LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN(CIMPF) 

Data:  30/05/2019 

 

Processo: 1.21.002.000185/2018-94 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 

Origem: PRM-TRES LAGOAS 

Relator: BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS(CIMPF) 

Data:  30/05/2019 

 

Processo: 1.22.012.000248/2014-22 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-DIVINÓPOLIS 

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

Data:  03/06/2019 

 

Processo: 1.21.002.000279/2018-63 - Eletrônico 

Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 

Origem: PRM-TRES LAGOAS 

Relator: FELICIO DE ARAUJO PONTES JUNIOR(CIMPF) 

Data:  04/06/2019 

Processo: 1.32.000.000267/2011-07 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PR-RR 

Relator: JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA(CIMPF) 

Data:  04/06/2019 

 

Processo: 1.30.007.000163/2012-80 

Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 

Origem: PRM-PETROPOLIS 

Relator: DARCY SANTANA VITOBELLO(CIMPF) 

Data:  05/06/2019 

 

TOTAL: 13 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

Presidente do CIMPF 

 

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00276962-2019| 

PORTARIA Nº 51, DE 6 DE JUNHO DE 2019 

 

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

e legais e: 

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

CONSIDERANDO que a Procuradoria da República no Município de Cruz Alta encaminhou recurso apresentado pelo requerente 
contra o indeferimento de instauração de Notícia de Fato à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF para apreciação; 
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RESOLVE 

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

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

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

 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 

Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 2ª CCR  

 

6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00277347-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 5 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre critérios para autorização de solicitações de viagens a serem 

custeadas pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 

A 6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO, do Ministério Público Federal, nos termos do art. 5º, inciso III, letra e, da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, do art. 1º da Resolução CSMPF nº 20, de 6 de fevereiro de 1996; 

Considerando os ditames da Portaria PGR/MPU nº 41, de 25 de junho de 2014, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens 

aos membros e servidores do Ministério Público da União; 

Considerando o Memorando nº 97/2019/CVE/SG (PGR-00017167/2019), que ressalta a importância de ações inovadoras que visem 

à promoção de maior economia dos recursos orçamentários disponíveis; 

Considerando os termos dos Ofícios Circulares nº 06/2018/6CCR/MPF (PGR-00471104/2018) e 13/2019/6CCR/MPF (PGR-

00213920/2019), que dispõem acerca de novos critérios para autorizações de viagens custeadas pela 6ª Câmara; 

  Considerando o contingenciamento orçamentário advindo da Emenda Constitucional nº 95/2016 e as restrições impostas pela 

Secretaria de Planejamento e Orçamento do MPF (SPO/MPF); 

  Considerando a necessidade da prática de uma gestão orçamentária responsável e a otimização dos recursos disponibilizados, 

conforme o escopo da atividade finalística da 6ªCCR; 

 RESOLVE, em complemento à Portaria PGR nº 41, de 25 de junho de 2014, estabelecer os seguintes critérios para autorização de 

solicitações de viagens encaminhadas à 6ªCCR. 

  1º) O prazo mínimo para cadastro e encaminhamento das solicitações de viagens (SV), pelo Sistema de Gestão de Viagens (SGV), 

é de: 

a) 30 dias para viagens que necessitem de emissão de passagens aéreas; 

b) 5 dias úteis para viagens que possuam apenas trechos terrestres; 

Parágrafo único: o cadastramento e a movimentação de SV´s pelo SGV devem, em qualquer caso, ser comunicados à 6ªCCR por 

meio de correio eletrônico, sob pena de indeferimento do pedido. 

2º) Serão priorizados os pedidos relacionados aos temas, às metas e às ações estratégicas aprovadas pelo Colegiado da 6ªCCR, bem 

como as diligências em campo e atendimentos emergenciais, além das atividades de Coordenação da Câmara; 

3º) Como regra, não será autorizado o pagamento de diárias, despesas com deslocamento, a emissão de passagens e o ressarcimento 

de desembolso com transporte de membros e servidores quando da participação em eventos promovidos por outras instituições; 

4º) A 6ªCCR verificará, em qualquer caso, a possibilidade de realização da diligência no menor período de tempo; 

5º) A 6ªCCR proporá, em qualquer caso, o pagamento de meia diária por dia de afastamento; 

6º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALPINO BIGONHA 

Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00028530-2019| 

PORTARIA N° 62, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

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

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

as indicações encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ato n. 24/2019, recebido em 7 de 

junho de 2019), 

RESOLVE: 

DESIGNAR para oficiar durante os períodos adiante elencados os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Promotores(as) de Justiça a 

seguir nominados(as): 

1. MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS para atuar perante a 216ª Promotoria Eleitoral – Méier, no período de 05 a 09 

de junho de 2019, em razão da licença por motivo de doença em pessoa da família da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições; 

e 
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2. ANDREZZA DUARTE CANÇADO para atuar perante a 243ª Promotoria Eleitoral – Campo Grande, no período de 24 a 30 de 

junho de 2019, em razão das férias da Promotora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições. 

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

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00014521-2019| 

PORTARIA Nº 50, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

Referência: 1.12.000.000183/2019-13 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 

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

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

3. CONSIDERANDO os fatos relatados na notícia de fato em epígrafe, dando conta da ausência de numerário na Casa Lotérica 

Amapá para fazer frente ao pagamento dos benefícios concedidos pelo Governo Federal; 

4. RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL, tendo como objetivo: apurar a deficiência no serviço prestado pela Casa Lotérica 

Amapá, localizada no Município de Amapá-AP. 

5. Ficam determinadas, desde logo, as seguintes providências: 

(i) a autuação da presente portaria e Inquérito Civil que a acompanha; 

(ii) os registros de praxe e a publicação da presente portaria, bem como de todos os requisitos previstos nos arts. 5º e 6º da Resolução 

nº. 87/2006 (após a alteração implementada pela Resolução nº. 106/2010), no tocante a publicidade dos atos. 

 

PABLO LUZ DE BELTRAND 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00027927-2019| 

PORTARIA N° 10, DE 10 DE JUNHO DE 2019 

 

 Converte em Inquérito Civil 

 

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

constitucionais e legais; 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, em especial do patrimônio público (art. 
129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1º, IV, da Lei nº. 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

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

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

Considerando a existência do Procedimento Preparatório em epígrafe, destinado a apurar eventual irregularidade na dispensa de 
licitação 09/2017, realizado pelo DNIT; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001975/2018-61 em Inquérito Civil – IC, segundo o disposto na 

Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tendo por objeto “apurar eventual irregularidade na 

dispensa de licitação 09/2017, realizado pelo DNIT, ao contratar diretamente a empresa Antonelly Construções e Serviços EIRELI, pagando o valor de 

R$ 3.896.816,60, tendo como objeto a recuperação das estruturas navais e do sistema de amarração e fundeio de instalação portuária pública de pequeno 
porte (IP4) de Cai n"Água”. 

Para isso, determino as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM; 

2. Publique-se. 

 

ARMANDO CÉSAR MARQUES DE CASTRO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00027924-2019| 

PORTARIA N° 11, DE 10 DE JUNHO DE 2019 
 

Converte em Inquérito Civil. 

 

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

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

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

Considerando que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a defesa 

de interesses difusos e coletivos, dentre os quais o patrimônio público, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Ministério Público da União 

(art. 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20.5.93); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, (art. 129, VI, CF; art. 8º, II, LC 75/93); 

Considerando a existência do Procedimento Preparatório em epígrafe, instaurado a partir de representação protocolada na 

Superintendência Regional de Polícia Federal e encaminhada a esta Procuradoria; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001623/2018-23 em Inquérito Civil – IC, segundo o disposto na 

Resolução n° 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), tendo por objeto “apurar possível prática de ato de 

improbidade administrativa, consistente na ausência de execução do Termo de Compromisso n.º 0233.240-15/2007, entre os anos de 2013 e 2016, por 

parte da gestão do ex-prefeito Alexandre da Cabrás”. 

Para isso, determino as seguintes providências: 

1. Encaminhe-se à COJUD para registro no âmbito da PR/AM; 

2. Publique-se. 

 

ARMANDO CÉSAR MARQUES DE CASTRO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00027901-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 4 DE JUNHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, pelo artigo 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993, 

CONSIDERANDO que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 127, caput, qualifica o Ministério Público como 

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

sociais e individuais indisponíveis”; 

CONSIDERANDO que o art. 129, inciso III, da Constituição atribui ao Ministério Público a função institucional de “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, em conformidade com o texto constitucional, o legislador infraconstitucional expressamente reconheceu a 

legitimação ativa do Ministério Público da União para promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos, dentre os quais 

o meio ambiente e o patrimônio público e social (art. 6º, inciso VII, alínea “b” da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público e da coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações, com os princípios da intervenção estatal obrigatória para a defesa do meio ambiente, da precaução e da prevenção; 

CONSIDERANDO que a Associação dos Servidores do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – ASSIPAAM encaminhou a 

este Procurador o Ofício n. 16/2019, entregue por ocasião da realização de uma reunião nesta PRAM, na data de 09/05/2019, com proposta de ações de 

valorização dos servidores, reestruturação e modernização do IPAAM e combate a corrupção no órgão ambiental; 

CONSIDERANDO que no Estado do Amazonas, em específico, a situação ganha maior gravidade tendo em vista a recente 

deflagração da fase ostensiva da Operação Arquimedes, a qual investiga um intrincado esquema de exploração ilegal de florestas e corrupção em órgãos 

públicos ambientais no Amazonas, com o envolvimento direto de vários servidores do IPAAM; e 

CONSIDERANDO que na data de 03/06/2019 compareceram espontaneamente a este MPF os representantes do IPAAM e se 

comprometeram a adotar medidas emergenciais conforme a memória de reunião em anexo; 

RESOLVE INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, tendo como objeto acompanhar o Plano de Reestruturação e 

Modernização do IPAAM. 

Para isso, DETERMINA: 

I – Autue-se e comunique-se; e 

II – Tendo em vista o acordado na reunião neste MPF, na data de ontem, com os representantes do IPAAM, aguarde-se até a próxima 

sexta feira, dia 07 de junho de 2019, para a obtenção das respostas quanto à adoção das providências informadas e prazo para realização de cada uma 

delas. 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00040348-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

Instaura Inquérito Civil Público para apurar supostas irregularidades na 

construção de uma escola situada no distrito de Sanca, município de Muritiba/BA. 

 

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

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º, incisos I, V “a”, e 6º, inciso VII, “a” e 

“d” da Lei Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004, 

alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

incluindo-se os direitos do consumidor (artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 7.347/85); 
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CONSIDERANDO a atribuição de expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando 

informações e documentos para instruí-los (art. 129, VI, da CF), bem como o teor do art. 4º, § 1º, da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e art. 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, que autorizam a conversão de 

procedimento preparatório em inquérito civil; 

CONSIDERANDO as informações constantes do Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002853/2018-72, que apura supostas 

irregularidades na construção de uma escola situada no distrito de Sanca, município de Muritiba/BA, no que diz respeito ao Termo de Compromisso PAR  

nº16925/2014,  firmado com o  município  de  Muritiba; 

CONSIDERANDO que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola - FNDE_informou que "constam cadastradas no SIMEC 

inconformidades que aguardam providências por parte do Município" e que os gestores e fiscais das obras já foram comunicados sobre as 

irregularidade/inconformidades, bem como alertados sobre as providências e atualização do SIMEC com novas informações; 

CONSIDERANDO a necessidade de se aprofundar as investigações, a fim de elucidar os fatos noticiados e a posterior análise acerca 

da viabilidade do prosseguimento das apurações; 

RESOLVE: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.14.000.002853/2018-72 em INQUÉRITO CIVIL, determinando as seguintes 

providências: 

1. Publicação da presente Portaria e a comunicação da instauração à 1ª Câmara de Revisão e Coordenação do Ministério Público 

Federal; 

2. Expedição de ofício ao FNDE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se as irregularidades/inconformidades praticadas 

pelo município de Muritiba/BA, referente ao Termo de Compromisso PAR nº16925/2014, foram sanadas, conforme o ofício 

nº10838/2019/Comap/Cgimp/Digap-FNDE (SEI/FNDE -1314136 - Oficio), tendo em vista a conclusão das obras. E em caso das referidas 

irregularidades/inconformidades não terem sido sanadas, indicá-las e informar a atual situação. 

Prazo inicial: 1 (um) ano. 

 

EDGARD DE ALMEIDA CASTANHEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00040200-2019| 

PORTARIA Nº 21, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Notícia de Fato 1.14.000.001650/2019-40. Instaura Inquérito Civil com o fito de 

adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo 

Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às obras no 

Município de Camaçari. 

 

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

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a" e 6º, inciso 

VII "a" e "b" da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro 

de 2004, alterados pela Resolução CSMPF nº 106, de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 e os 

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

CONSIDERANDO que foi autuada, nesta Procuradoria da República, a Notícia de Fato 1.14.000.001650/2019-40, com o fito de 

adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às obras no 

Município de Camaçari; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público e as entidades 

que o integre, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover o aprofundamento das investigações; 

 RESOLVE: 

Converter a Notícia de Fato 1.14.000.001650/2019-40 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes providências: 

1. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 

2. Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a ementa contida no início desta Portaria; 

3. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Camaçari, requisitando: 

i. O código INEP da escola pública localizada na Rua Santa Bernadete - Centro, cuja ampliação foi realizada mediante o repasse de 

recursos do FNDE, bem como o código INEP do Centro de Ensino Cidade de Camaçari - Brasil Profissionalizado, e a confirmação do efetivo 

funcionamento de ambos. Na oportunidade, que indique  o nome da primeira instituição; 

ii. Que esclareça os motivos de cancelamento das obras PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar da instituição de ensino localizada na 

Avenida Deputado Luis Eduardo Magalhães, e indique o nome da instituição; 

 Prazo Inicial: 1 (um) ano. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da Republica 
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##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00040201-2019| 

PORTARIA Nº 22, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

 Notícia de Fato 1.14.000.001647/2019-26. Instaura Inquérito Civil com o fito de 

adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo 

Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às obras no 

Município de Aratuípe. 

 

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

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a" e 6º, inciso 

VII "a" e "b" da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro 

de 2004, alterados pela Resolução CSMPF nº 106, de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 e os 

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

CONSIDERANDO que foi autuada, nesta Procuradoria da República, a Notícia de Fato 1.14.000.001647/2019-26, com o fito de 

adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às obras no 

Município de Aratuípe; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público e as entidades 

que o integre, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover o aprofundamento das investigações; 

 RESOLVE: 

Converter a Notícia de Fato 1.14.000.001647/2019-26 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes providências: 

1. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 

2. Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a ementa contida no início desta Portaria; 

3. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Aratuípe, requisitando o código INEP da Escola de Educação Infantil Tipo C - Proinfância 

localizada na Praça José Alves da Silva, e a confirmação de seu efetivo funcionamento, bem como o nome da instituição; 

 Prazo Inicial: 1 (um) ano. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00040204-2019| 

PORTARIA Nº 23, DE 31 DE MAIO DE 2019 

 

Notícia de Fato 1.14.000.001648/2019-71. Instaura Inquérito Civil com o fito de 

adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo 

Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às obras no 

Município de Cachoeira. 

 

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

e, especialmente, com espeque nos artigos 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal de 1988, e artigos 5º, incisos I, II "d", V "a" e 6º, inciso 

VII "a" e "b" da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro 

de 2004, alterados pela Resolução CSMPF nº 106, de 06 de abril de 2010, e artigos 2º e 4º da Resolução do CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

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

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

indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.347/85 e os 

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

CONSIDERANDO que foi autuada, nesta Procuradoria da República, a Notícia de Fato 1.14.000.001648/2019-71, com o fito de 

adotar as providências sugeridas na Nota Técnica nº 01/2019, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional Proinfância, com relação às obras no 

Município de Cachoeira; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público promover as medidas necessárias para que o Poder Público e as entidades 

que o integre, por meio dos serviços de relevância pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal e nas normas infraconstitucionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de se adotar diligências no sentido de promover o aprofundamento das investigações; 

 RESOLVE: 

Converter a Notícia de Fato 1.14.000.001648/2019-71 em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando as seguintes providências: 

1. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão para conhecimento com cópia desta portaria, solicitando que seja 

providenciada a devida publicação; 

2. Altere-se o objeto presente na capa deste procedimento para a ementa contida no início desta Portaria; 

3. Oficie-se à Prefeitura Municipal de Cachoeira, requisitando: 

i. O código INEP do Colégio Estadual Eraldo Tinoco, e a confirmação de seu efetivo funcionamento; 
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ii. Que esclareça os motivos pelos quais foram canceladas as obras de Cobertura da Quadra Escolar PAC 2, da instituição localizada 

na Praça Ariston Mascarenhas - Centro, e do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia. 

Na oportunidade, que indique o nome da primeira instituição; 

 Prazo Inicial: 1 (um) ano. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-PAF-BA-00005032-2019| 

PORTARIA Nº 67, DE 4 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato n. 1.14.006.000146/2019-72 

 

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: "Representação de autoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Fátima (SINDFA), proposta em desfavor 

do prefeito de Fátima/BA, o Sr. MANOEL MESSIAS VIEIRA (gestão 2017-2020), em razão de possíveis irregularidades na gestão de recursos 

destinados à educação, notadamente: a) suposta omissão em conceder o reajuste do piso salarial aos professores e demais servidores remunerados com 

recursos do FUNDEB; b) falta de isonomia na remuneração recebida entre servidores efetivos e terceirizados contratados, uma vez que os terceirizados 

estariam sendo melhor remunerados para exercer as mesmas funções de servidores efetivos.". 

TEMA: Combate à corrupção 

CÂMARA: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão 

b) Publique-se. Registre-se. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00027167-2019| 

PORTARIA Nº 125, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM GOIÁS, no uso das atribuições estabelecidas 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, tendo em 

vista a competência conferida pela Portaria PGR nº 1036, de 27 de setembro de 2017, e considerando o disposto no Edital de Inspeção da Seção Judiciária 

Federal do Estado de Goiás, de 28 de novembro de 2018, e considerando a ausência do Procurador titular do 12º Ofício por motivo de férias, RESOLVE: 

Art. 1º. RETIFICAR o quadro anexo da Portaria PR/GO Nº 43, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019, publicada no DMPF-e - 

EXTRAJUDICIAL de 22/02/2019, Página 42, a qual designa os Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de Inspeção Anual nas 

Varas e Turmas Recursais de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Onde se lê: “12º Ofício – HÉLIO TELHO CORRÊA FILHO – 2ª Vara – 10/6 a 14/6/2019”. 

Leia se: "17º Ofício - MARCELLO SANTIAGO WOLFF – 2ª Vara – 10/6 a 14/6/2019”. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. 

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-CAC-MT-00003053-2019| 

PORTARIA N° 2, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

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

pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei Complementar nº 75 de 1993; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover a ação penal de iniciativa pública (art. 129, I, da Constituição 

Federal); 

CONSIDERANDO o poder-dever do membro do Ministério Público de instaurar procedimento investigatório criminal, no âmbito de 

suas atribuições, de ofício, ao tomar conhecimento da infração penal por qualquer meio, ainda que informal, ou em razão de provocação (art. 2º da 
Resolução nº 77 do CSMPF e art. 3º da Resolução nº 13 do CNPM) 

CONSIDERANDO os elementos colhidos na Notícia de Fato n° 1.20.001.000016/2019-82, que apontam a necessidade de se 

investigar a possível ocorrência de crime ambiental tipificado no artigo 50-A da Lei n° 9.605/98; 
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RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL para apurar suposto crime ambiental cometido, em tese, 

por Jurenilda Ramos Paravá e seu marido, com auxílio da FUNAI, consistente em desmatamento de área situada no interior da Terra Indígena Portal do 

Encantado. 

Proceda-se ao registro e autuação da presente, bem como se observe o art. 7º da Resolução n° 77/2004/CSMPF. 

Oficie-se conforme determinado no despacho em anexo. 

 

ANDRE RIOS GOMES BICA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00016538-2019| 

PORTARIA N° 60, DE 6 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

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

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

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 1898/2019-PGJ, de 

31.05.2019; 

RESOLVE: 

Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 

ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 

 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
ZONA 

ELEITORAL 
PERÍODO 

LEONARDO DUMONT PALMERSTON 23ª 31.05.2019 

MOISÉS CASAROTTO 32ª 13 e 14.06.2019 

LUCIANO BORDIGNON CONTE 50ª 
03 e 05.06.2019 

04.06.2019 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00016539-2019| 

PORTARIA N° 61, DE 6 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

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

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

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 1899/2019-PGJ, de 

31.05.2019; 

RESOLVE: 

Designar o Promotor de Justiça FERNANDO MARCELO PEIXOTO LANZA, para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções 

de Promotor Eleitoral Substituto perante a 51ª Zona Eleitoral, no dia 31.05.2019, em razão de licença da Titular, Promotora de Justiça Rosana Suemi 

Fuzita Irikura, e compensação pelo exercício da atividade ministerial e plantão do Promotor de Justiça Antonio Carlos Garcia de Oliveira. 

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

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-GVS-MG-00003690-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 14 DE MAIO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República signatária, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais; 

Considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses difusos e coletivos, dentre eles a defesa da ordem social e 

econômica (art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 1.º, IV e V, c/c art. 5º, I, ambos da Lei nº 7.347/1985); 

Considerando que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos meios de comunicação social previstos 

na Constituição da República, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do MPU (LC nº 75/93, art. 5º, IV); 

Considerando que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses 

difusos, coletivos e ao consumidor (LC nº 75/93, art. 6º, VII, "c" e art. 7º, I) e, para tanto, expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 

competência, requisitando informações e documentos para instruí-los (CF/88, art. 129, VI; LC nº 75/93, art. 8º); 

Considerando o disposto no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 4º, § 

4º, da Resolução nº 87, de 06/04/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando as informações contidas no Procedimento Preparatório nº 1.22.009.000236/2018-81; 

RESOLVE converter este procedimento em INQUÉRITO CIVIL com a finalidade de "Apurar possíveis irregularidades cometidas 

pelo Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce (localizado no Hospital Bom Samaritano - Governador Valadares/MG)". 

Para isso, DETERMINA-SE ao SEJUR que autue esta portaria no procedimento e efetue sua remessa à publicação, via Sistema 

ÚNICO. 

Cumpra-se. 

 

MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00005431-2019| 

PORTARIA N° 37, DE 7 DE MAIO DE 2019 

 

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

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

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF). 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 

Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 

inciso III da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o PIC nº 1.23.005.000016/2016-98, que tramita em autos físicos, instaurado a partir da comunicação do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, com escopo de apurar suposto crime ambiental praticado por EVANICE 

MIGUEL DOS SANTOS, previsto no art. 50 da Lei nº. 9.605/98, consistente na destruição de 169,6500 hectares de floresta nativa da Região Amazônica, 

sem autorização do órgão ambiental competente, foi objeto de promoção de arquivamento em 08.02.2019, em virtude do implemento da prescrição, tendo 

restado determinado, na ocasião, a instauração de inquérito civil com vistas à composição do dano ambiental ocorrido. 

Certo é que houve instauração do presente IC no formato físico em 25.03.2019, em descompasso com a recomendação nº 05/CMPF, 

de 17.03.2018, que determina a autuação eletrônica dos procedimentos extrajudiciais. 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 

1. Que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, 

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

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

se nos autos e restituindo-os, se necessário; 

3. À SJUR para a autuação eletrônica do presente IC; 

4. Após, arquivem-se os autos físicos nesta Procuradoria; 

5. Por fim, cumprido o item 3, diligenciar a Secretaria deste Gabinete se houve resposta ao ofício nº 632/2019/2º Ofício (etiqueta 

PRM-RDO-PA-00002284/2019). 

6. Em caso de ausência de resposta, reitere-se ofício ao IBAMA/DITEC para indicação das medidas necessárias à reparação do dano 

ambiental causado pela infração apontada no PIC nº 1.23.005.000016/2016-98, instruindo-se o referido ofício com cópia do ofício anterior (nº 632/2019/2º 
Ofício ). 

 

UBIRATAN CAZETTA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00005423-2019| 

PORTARIA Nº 40, DE 21 DE MAIO DE 2019 

 

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

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

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF). 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 

Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 

inciso III da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, no PIC 1.23.005.000397/2018-77, houve a promoção de seu arquivamento em 10.05.2019, pelo implemento 

da prescrição, tendo restado determinada, na ocasião, a instauração de inquérito civil com objetivo de se alcançar a composição do dano ambiental 

ocorrido; 

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

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo em vista a necessidade de responsabilização cível do empreendimento FARTURA 

AGROPECUÁRIA SA, CNPJ nº05.427.471/0004-47, pela conduta consistente em guardar objeto oriundo da fauna silvestre brasileira, espécime 

ameaçado de extinção. 

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

 que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de 

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

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

nos autos e restituindo-os, se necessário; 

 oficie-se ao IBAMA/Divisão Técnica Ambiental (DITEC), para que indique as alternativas necessárias para a implementação de 

medidas compensatórias da infração ambiental apontada no PIC 1.23.005.000397/2018-77, instruindo-se o referido ofício com cópia integral deste 

procedimento. 

 Obtida a resposta, façam-se conclusos os autos. 

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

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

59/2010. 

 

DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-RDO-PA-00005406-2019| 

PORTARIA Nº 41, DE 21 DE MAIO DE 2019 

 

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

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

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127, caput, CF). 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, cabendo a todos, inclusive ao Poder Público a responsabilidade por sua defesa e preservação, a teor do art. 225 da Constituição 

Federal; 

CONSIDERANDO que, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder 

Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, conforme art. 225, § 1º, 

inciso III da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a NF nº 1.23.005.000110/2019-90, na qual foi exarada promoção de arquivamento do procedimento criminal, em 

16.05.2019, dado o implemento da prescrição, em que se determinou, na ocasião, a instauração de inquérito civil com vistas à composição do dano 

ambiental ocorrido; 

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

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 4º e 12 da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL tendo em vista a eventual necessidade de responsabilização cível do Sr. SINVAL DE MATOS DA 

SILVA, consistente na suposta prática delitiva do art. 48 da Lei 9.605/98, consistente na destruição de 903 hectares de área de preservação permanente, 

sem licença do órgão competente. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, determino: 
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 que a Secretaria desta PRM providencie a imediata inserção eletrônica desta portaria no banco de dados da 4ª Câmara de Coordenação 

e Revisão – Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, bem como, em até dez dias, a comunicação daquela Câmara desta instauração, acompanhada de 

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

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

nos autos e restituindo-os, se necessário; 

 oficie-se ao IBAMA/Divisão Técnica Ambiental (DITEC) para indicar as medidas necessárias à reparação do dano ambiental 

apontado na NF 1.23.005.000110/2019-90, instruindo-se o referido ofício com cópia integral deste procedimento. 

 Obtida a resposta, façam-se conclusos os autos. 

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

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

59/2010. 

 

DANIEL MEDEIROS SANTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00027293-2019| 

PORTARIA Nº 84, DE 23 DE MAIO DE 2019 
 

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

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

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

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 

preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 

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

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

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

coletivos; 

Considerando o recebimento de representação do vereador no município de São Sebastião da Boa Vista, por possível prática de 

improbidade administrativa, decorrente da não execução do Convênio TC/PAC Nº 0108/2014, celebrado pelo município com a Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA), no ano de 2014, no valor de R$ 3.717.271,69, em razão da paralisação das obras de construção de um novo sistema de abastecimento 

de água na cidade. 

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

avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades. 

Determina-se inicialmente: 

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

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

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

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00002459-2019| 

PORTARIA Nº 75, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 
 

IC nº 1.24.002.000174/2018-01 
 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

Procedimento em epígrafe, em Inquérito Civil com o objetivo de “Apurar possíveis irregularidades referentes ao Convite n. 22/2012, no município de 

Bonito de Santa Fé-PB, objetivando a ampliação de Posto de Saúde, no valor de R$ 112.152,00 (cento e doze mil, cento e cinquenta e dois reais).” 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 
 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00002460-2019| 

PORTARIA Nº 76, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 
 

IC nº 1.24.002.000172/2018-11 
 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 
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RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

Procedimento em epígrafe, em Inquérito Civil com o objetivo de “Apurar possíveis irregularidades referentes à Tomada de Preços nº 005/2010, do 

município de Bernardinho Batista-PB, objetivando a reconstrução e restauração de Unidades Habitacionais, no valor de R$ 1.021.472,55 (um milhão, 

vinte e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).” 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00002461-2019| 

PORTARIA Nº 78, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 

 

IC nº 1.24.002.000182/2018-49 

 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

Procedimento em epígrafe, em Inquérito Civil com o objetivo de “Apurar possíveis irregularidades referentes ao convite nº 25/2012, do Município de 

Cajazeiras-PB, objetivando a construção de escola municipal, no valor de R$ 95.805,93 (noventa e cinco mil, oitocentos e cinco reais e noventa e três 

centavos) com recursos do FUNDEB .” 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00002463-2019| 

PORTARIA Nº 80, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018 

 

IC nº 1.24.002.000088/2018-90 

 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 

do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, o 

Procedimento em epígrafe, em Inquérito Civil com o objetivo de “Apurar irregularidades quanto ao Convênio SIAFI nº 642381 (Contrato de Repasse nº 

0280975-99/2008), tendo em vista representação do Município de Bom Sucesso-PB, em desfavor de Gilson Cavalcante de Oliveira, ex-gestor da referida 

municipalidade, por possíveis irregularidades praticadas durante a execução de obras custeadas com recursos da União”. 

Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00002462-2019| 

PORTARIA Nº 90, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

PP 1.24.002.000099/2018-70 

 

O Dr. Eliabe Soares da Silva, Procurador da República atuante na PRM Sousa/PB, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na 

Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, com as modificações introduzidas pela Resolução nº 106, de 06 de abril de 2010, ambas do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal, 

RESOLVE 

Converter, com fulcro no art. 129, III, da Constituição Federal, e arts. 6º, VII, ''b'', e 38, I, da Lei Complementar nº 75/93, a Notícia 

de Fato em epígrafe em Inquérito Civil com o objetivo de “apurar possíveis irregularidades na execução e na prestação de contas dos recursos repassados 
pelo Ministério das Cidades no âmbito do Contrato de Repasse n. 0188483-91 (SIAFI n. 549764) ao Município de Lagoa”. 
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Determinar, de imediato, as seguintes providências: 

I. Comunique-se por meio eletrônico à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão ou à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão, conforme o caso, em observância ao art. 6º da resolução nº 87/2006; 

II. Efetuem-se os devidos registros no Sistema Único, para fins de controle de prazo de tramitação deste procedimento. 

 

ELIABE SOARES DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00023931-2019| 

PORTARIA Nº 92, DE 5 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato n.º 1.24.000.002198/2018-14 

 

O Dr. Yordan Moreira Delgado, Procurador da República, lotado na Procuradoria da República na Paraíba, no exercício de suas 

atribuições legais, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93 e da Resolução nº 174/2017, do 

Conselho Nacional do Ministério Público. 

CONSIDERANDO a instauração da Notícia de Fato em epígrafe, destinada, especificamente, a analisar a situação do CAIS – Centro 

de Atenção Integral à Saúde, localizado no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, no que diz respeito à adequação às medidas preventivas de combate a 

incêndios, com o objetivo de preservar o patrimônio público; 

CONSIDERANDO que, segundo informações reunidas no IC 1.24.000.000005/2014-59, o CAIS de Jaguaribe funcionaria em imóvel 

pertencente à União; 

CONSIDERANDO que em 2015 o Corpo de Bombeiros da Paraíba realizou vistoria que resultou na elaboração do Laudo Técnico 

de Vistoria nº 513/2015, o qual concluiu por diversas irregularidades na estrutura preventiva do imóvel no qual funciona o CAIS de Jaguaribe, 

concedendo, na ocasião, um prazo de 30 dias para a regularização das pendências observadas; 

CONSIDERANDO que a Secretaria do Patrimônio da União confirmou que o imóvel no qual funciona o CAIS pertence à 

Universidade Federal da Paraíba, 

RESOLVE 

1 – Converter com espeque no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, a presente Notícia de Fato em PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO; 

2 – Registrada esta, sejam, inicialmente, tomadas as seguintes providências: 

- Autue-se e afixe-se esta Portaria no local de costume, aplicando, por analogia, as regras previstas no art. 4º da Resolução 23/2007-

CNMP e art. 5º da Resolução nº 87/2006-CSMPF; 

- Proceda-se o registro da presente Portaria no Sistema Único; 

- Oficie-se a Universidade Federal da Paraíba a fim de solicitar que informe a que título o imóvel no qual atualmente funciona o CAIS 

de Jaguaribe está cedido no município de João Pessoa (se gratuito ou oneroso); 

- Obedeça-se, para conclusão deste Procedimento Administrativo, o prazo de 1 (um) ano, consoante previsão do art. 11 da Resolução 

CNMP nº 174/2017. 
 

YORDAN MOREIRA DELGADO 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00040941-2019| 

PORTARIA Nº 274, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e tendo em vista a reorganização das atribuições das unidades do MPF/PR em decorrência da reestruturação de 

competências das unidades judiciárias de 1º Grau da Justiça Federal da 4ª Região, resolve: 

1. Revogar a Portaria nº 886, de 23 de novembro de 2018, publicada no Diário do Ministério Público Federal eletrônico, DMPF-e, 

Caderno Extrajudicial, de 03/12/2018, Página 28. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00040978-2019| 

PORTARIA Nº 73, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores Regionais da República e Procuradores da República signatários, no uso 

das atribuições previstas no art. 129, inciso III, da Constituição Federal; no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/1993; e nos termos da Resolução n.º 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme determina a Constituição Federal em seus 

artigos 127 e 129; 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil 

pública para a proteção do patrimônio público e social, em consonância com os retromencionados dispositivos legais insculpidos na Lei Maior, e na 

legislação pátria (Lei Complementar n.º 75/1993, Lei da Ação Civil Pública n.º 7.347/1985, Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429/92, Lei 

Anticorrupção Empresarial n.º 12.846/2013), além de Resoluções e Portarias regulamentares; 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas no art. 6º da Lei Complementar n.º 75/1993; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2010 do CSMPF, que regulamenta, no âmbito do Ministério Público Federal, a 

instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6º, VII, da Lei Complementar n.º 75/1993, e art. 8º, § 1º da Lei n.º 7.347/1985); 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 2.554/98 do Conselho Monetário Nacional, que em seu art. 1º determina “às 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a implantação e a implementação de controles internos 

voltados para as atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas 

legais e regulamentares a elas aplicáveis. § 1º Os controles internos, independentemente do porte da instituição, devem ser efetivos e consistentes com a 

natureza, complexidade e risco das operações por ela realizadas. § 2º São de responsabilidade da diretoria da instituição: I - a implantação e a 

implementação de uma estrutura de controles internos efetiva mediante a definição de atividades de controle para todos os níveis de negócios da 

instituição; II - o estabelecimento dos objetivos e procedimentos pertinentes aos mesmos; III - a verificação sistemática da adoção e do cumprimento dos 

procedimentos definidos em função do disposto no inciso II.”; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 4.595/2017 do Conselho Monetário Nacional que em seu art. 9º determina que “O 

conselho de administração deve, além do previsto no art. 4º desta Resolução: I - assegurar: a) a adequada gestão da política de conformidade na instituição; 

b) a efetividade e a continuidade da aplicação da política de conformidade; c) a comunicação da política de conformidade a todos os empregados e 

prestadores de serviços terceirizados relevantes; e d) a disseminação de padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura da instituição; II - 

garantir que medidas corretivas sejam tomadas quando falhas de conformidade forem identificadas; e III - prover os meios necessários para que as 

atividades relacionadas à função de conformidade sejam exercidas adequadamente, nos termos desta Resolução”; 

CONSIDERANDO que, conforme denunciado nos autos 5019727-95.2016.404.7000, o Grupo Odebrecht - integrante do esquema de 

cartel, de pagamento de propinas e de lavagem de valores em desfavor da Petrobras, desvendado pela Operação Lava Jato - mantinha um setor específico 

para a operacionalização de pagamentos ilícitos de modo oculto e dissimulado a diversos agentes políticos e públicos brasileiros e estrangeiros, 

denominado Setor de Operações Estruturadas; 

CONSIDERANDO que, conforme revelado em depoimentos prestados em regime de colaboração premiada, o grupo Odebrecht 

adquiriu o controle acionário do Meinl Bank (Antigua) Ltd., por intermédio dos prepostos FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, LUIZ EDUARDO 

DA ROCHA SOARES e OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, associados aos executivos LUIZ AUGUSTO FRANÇA, MARCO PEREIRA DE SOUZA 

BILINSKI e VINÍCIUS VEIGA BORIN, e que a instituição financeira em tela passou a ser utilizada para movimentação de valores no exterior por meio 

de diversas contas operacionais controladas pelo grupo e suas contrapartes em operações ilícitas e dissimuladas comandadas pelo Setor de Operações 

Estruturadas; 

CONSIDERANDO que os colaboradores revelaram que os seis executivos mencionados recebiam uma espécie de comissão sobre os 

valores que ingressavam nas contas operacionais controladas por OLÍVIO no Meinl Bank (Antigua) Ltd, sendo que uma das formas utilizadas para tais 

pagamentos envolvia o recebimento de valores no Brasil mediante a realização de operações dólar cabo e entrega dos valores aos reais destinatários por 

meio da formalização de contratos de prestação de serviços e notas fiscais falsas com o BANCO PAULISTA S.A., dissimulando a origem ilícita dos 

valores; 

CONSIDERANDO que foram identificadas evidências robustas de que a mesma técnica de lavagem de dinheiro (celebração de 

contratos ideologicamente falsos com empresas com a finalidade de obter dinheiro em espécie) pode ter sido utilizada por executivos do BANCO 

PAULISTA S.A. com as empresas POLETTI JOIAS TURISMO E TRANSPORTADORA LTDA., QMK MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA., 

FER & ROS CONSULTORIA FIN. E APOIO ADM. LTDA. , DIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., ZERA 

PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA., S.G. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, JEHKF CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., 

SERCOR CONSULTORIA ADM. E FINANCEIRA LTDA., COFICAM ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA. e CIMO 

CONSULTORIA E ASSESSORIA FIN. E COM. EXTERIOR LTDA., conforme narrado na cautelar nº 5007771-77.2019.4.04.7000; 

CONSIDERANDO que a conduta indica, ao menos em tese e a princípio, violação das regras de compliance às quais a instituição 

financeira é sujeita, notadamente as normas constantes dos artigos 10, inciso III e 11 da Lei n.º 9.613/98 e correlatas regras fixadas pelas autoridades 

competentes (como, por exemplo, as estatuídas pela Resolução Conselho Monetário Nacional nº 2.554/1998, Resolução Conselho Monetário Nacional 

nº 4.595/2017, Carta-Circular BACEN nº 3.461/2009, Carta-Circular BACEN nº 3.542/2012), implicando lesão a direitos coletivos e mesmo difusos; 

CONSIDERANDO que a sanção imposta pelo Banco Central do Brasil nesses casos não elide responsabilidades que possam ser 

imputadas às partes e a corretor porventura interveniente nas operações que culminaram nos procedimentos administrativos perante a autoridade bancária 

central, nos termos da Lei nº 9.613/98 e correlatas regras; 

CONSIDERANDO que o art. 219 da Constituição Federal dispõe que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos 

de lei federal; 

CONSIDERANDO que as falhas detectadas fomentaram a prática criminosa, cuja continuidade pode ter viabilizado o auferimento 

de lucro a partir delas, causando dano a Administração Pública enquadrável na Lei nº 8.429/92; 

CONSIDERANDO que o ato de dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional constitui ato lesivo à 

administração pública nacional, nos termos do art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.846/2013; 

CONSIDERANDO a necessidade de maior aprofundamento das investigações dos fatos apontados; 

RESOLVEMOS, nos termos do art. 4º, II da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a 

responsabilidade civil e administrativa do BANCO PAULISTA pelo descumprimento das regras previstas na Lei nº 9.613/1998, em circulares do Banco 

Central do Brasil e em atos normativos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras concernentes a contratos e operações de câmbio fraudulentas 

empreendidas no interesse de investigados no âmbito da Operação Lava Jato, identificando sua recorrência, consequências e extensão. 

Como consectário da instauração, e para assegurar a devida publicidade e a regularidade da instrução, DETERMINAMOS: 

1. a autuação e registros necessários; 
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2. a inserção eletrônica desta Portaria no banco de dados do Sistema Único, bem como, em até 10 (dez) dias, a comunicação à 5ª 

Câmara de Coordenação e Revisão desta instauração, acompanhada de solicitação para publicação desta Portaria no Diário Oficial, nos termos dos arts. 

6º e 16 da Resolução CSMPF n.º 87/2010; 

3. o cumprimento do despacho anexo. 

Designamos os servidores lotados nesta Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal para secretariarem o presente feito, os 

quais, por pertencerem ao quadro efetivo, atuarão independentemente de compromisso. 

 

DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL 

Procurador da República 

 

JANUÁRIO PALUDO 

Procurador Regional da República 

 

ORLANDO MARTELLO 

Procurador Regional da República 

 

ISABEL CRISTINA GROBA VIEIRA 

Procuradora Regional da República 

 

ANTONIO CARLOS WELTER 

Procurador Regional da República 

 

FELIPE D'ÉLIA CAMARGO 

Procurador da República 

 

LAURA GONÇALVES TESSLER 

Procuradora da República 

 

ALEXANDRE JABUR 

Procurador da República 

 

ROBERSON HENRIQUE POZZOBON 

Procurador da República 

 

JULIANA DE AZEVEDO SANTA ROSA CÂMARA 

Procuradora da República 

 

JÚLIO CARLOS MOTTA NORONHA 

Procurador da República 

PAULO GALVÃO 

Procurador da República 

 

JERUSA BURMANN VIECILI 

Procuradora da República 

 

ATHAYDE RIBEIRO COSTA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00004306-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

Procedimento Preparatório n. 1.26.005.000069/2018-69 

 

Cuida-se de representação, colhida por meio do DIGI-DENÚNCIA 20180045326, de Sérgio Rodolfo Alves Ferro em que 

aparentemente requer que uma associação indígena Fulni-ô, atuante no município de Águas Belas/PE, tenha representação em conferência estadual, 

possivelmente sobre meio ambiente. 

Cuidando-se de representação por demais genérica, intimou-se o representante para que esclarecesse o conteúdo da representação, 

porém o representante quedou-se inerte. 

Isto posto, considerando que a narrativa é desprovida de elementos de prova e de informações suficientes para o início de uma 

apuração, promove-se o arquivamento dos autos. 

Intime-se o representante. 

Encaminhem-se os autos à 6ª CCR. 

 

MARCEL BRUGNERA MESQUITA 

Procurador da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012355-2019| 

PORTARIA Nº 51, DE 10 DE JUNHO DE 2019 

 

Conversão em Inquérito Civil 

 

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

constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO a sua atribuição da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, atuando na defesa dos direitos difusos e coletivos (arts. 127 e 129, III, da CF/88); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública 

aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001855/2018-01, instaurado a partir de representação formulada pelo 

Município de Miguel Leão/PI, em face do ex-gestor municipal, pela não prestação de contas do Termo de Compromisso PAC 2 5324/2013, firmado com 

o FNDE, para a construção de quadra escolar coberta com vestiário, no valor original de R$ 509.890,08; 

CONSIDERANDO que, em consulta ao SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do FNDE, constatou-

se que foram repassados, em 01/11/2013, R$ 101.978,02, correspondente a 20% do valor total do TC, e que a obra encontra-se com 20,55% de percentual 

de execução; 

CONSIDERANDO que a vigência do TC PAC expirou em 24/03/2018 e que a Resolução nº 3, de 23/02/2018, autorizou o FNDE a 

pactuar novos termos de compromisso com gestores que quisessem retomar as obras que tiveram sua execução interrompida em decorrência do término 

da vigência do instrumento anterior; 

CONSIDERANDO que o prazo para o município expressar o interesse e apresentar a documentação necessária para a repactuação 

encerrou em 29/03/2019; 

CONSIDERANDO a necessidade de se aguardar as informações que foram requisitadas ao Prefeito de Miguel Leão/PI e diante da 

expiração do prazo de conclusão do procedimento e a ausência de elementos para adoção de qualquer das medidas elencadas no artigo 4º, da Resolução 

CSMPF nº 87/2006; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, no artigo 5º da Resolução nº 87/2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, e no exercício de suas funções institucionais: 

1 - CONVERTER o Procedimento Preparatório nº 1.27.000.001855/2018-01, em INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto apurar 

possível omissão na prestação de contas dos recursos do Termo de Compromisso PAC 2 5324/2013, repassados pelo FNDE ao Município de Miguel 

Leão/PI para a construção de quadra escolar coberta com vestiário, bem como possíveis prejuízos em razão da execução parcial das obras; 

2 – DETERMINAR a comunicação à 5ª CCR/MPF, para os fins dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução CSMPF nº 

87/2006, acerca da presente instauração de Inquérito Civil Público. 

Autue-se, registre-se e publique-se. 

 

ISRAEL GONÇALVES SANTOS SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012319-2019| 

PORTARIA Nº 74, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 565/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça JORGE LUIZ DA COSTA PESSOA para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar perante 

o Juízo da 36ª Zona Eleitoral - Canto do Buriti, enquanto durarem as férias do Promotor de Justiça JOSÉ WILLIAM PEREIRA LUZ, no período de 03 

de junho a 02 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012320-2019| 

PORTARIA Nº 75, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 565/2019, 

RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a Promotora de Justiça ANA LÚCIA SOARES DE SOUSA ALMEIDA para, sem prejuízo de suas atribuições, 

oficiar perante o Juízo da 83ª Zona Eleitoral - Paes Landim, enquanto durarem as férias do Promotor de Justiça ASSUERO STEVENSON PEREIRA 

OLIVEIRA, no período de 03 de junho a 02 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012321-2019| 

PORTARIA Nº 76, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 565/2019. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar a Promotora de Justiça EDNÓLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 5ª Zona Eleitoral - Oeiras, enquanto durarem as férias do Promotor de Justiça VANDO DA SILVA MARQUES, no período de 24 de 

junho a 13 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012322-2019| 

PORTARIA Nº 77, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 565/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça CRISTIANO FARIAS PEIXOTO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar perante o 

Juízo da 47ª Zona Eleitoral - Altos, enquanto durarem as férias da Promotora de Justiça MÁRCIA AÍDA DE LIMA SILVA, no período de 03 de junho 

a 02 de julho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012323-2019| 

PORTARIA Nº 78, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 565/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça MÁRIO ALEXANDRE COSTA NORMANDO para, sem prejuízo de suas atribuições, oficiar 

perante o Juízo da 30ª Zona Eleitoral - São Pedro do Piauí, enquanto durarem as férias do Promotor de Justiça NIELSEN SILVA MENDES LIMA, no 

período de 11 a 30 de junho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012324-2019| 

PORTARIA Nº 79, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 

77 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no 

Ofício PGJ nº 565/2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR para, sem prejuízo de suas 

atribuições, oficiar perante o Juízo da 45ª Zona Eleitoral - Batalha, enquanto durarem as férias do Promotor de Justiça SILAS SERENO LOPES, no 

período de 10 a 29 de junho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PR-PI-00012325-2019| 

PORTARIA Nº 80, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL no Estado do Piauí, no exercício das suas atribuições, com fundamento no art. 77 da 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e nas disposições da Resolução CNMP nº 30, de 19 de maio 2008, tendo em visto o contido no Ofício 

PGJ nº 565/2019, 
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RESOLVE: 

Art. 1º. Designar o Promotor de Justiça RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS JÚNIOR para, sem prejuízo de suas 

atribuições, oficiar perante o Juízo da 80ª Zona Eleitoral - Matias Olímpio, enquanto durar a licença da Promotora de Justiça MIRNA ARAÚJO 

NAPOLEÃO LIMA, no período de 31 de maio a 14 de junho de 2019. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

PATRÍCIO NOÉ DA FONSECA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-COR-PI-00001190-2019| 

RECOMENDAÇÃO N° 4, DE 3 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo(a) Procurador da República signatário(a), vem, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 

75/93; apresentar as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo 

dos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da 

publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) e a Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009 

(Lei da Transparência), dispõem sobre mecanismos de acesso à informação e controle social; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seus artigos 

48 e 49, fixa normas que visam garantir a transparência da gestão fiscal; 

CONSIDERANDO a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio 

de 2009, que estabeleceu como instrumentos garantidores da transparência da gestão fiscal a “liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 

sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público”, e a 

“adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da 

União e ao disposto no art. 48-A” (art. 48, parágrafo único, inciso II e III da Lei Complementar n. 101/2000); 

CONSIDERANDO que a dita liberação em tempo real consiste na “disponibilização das informações, em meio eletrônico que 

possibilite amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no respectivo sistema”, nos termos do art. 2º, § 2º, II, do 

Decreto nº 7.185/2010; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 131/2009 também acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 

48-A, cujos incisos I e II estabelecem que a disponibilização de acesso a informações deve contemplar: “I – quanto à despesa: todos os atos praticados 

pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 

número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a 

recursos extraordinários.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC nº 

131/2009, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de 1 (um) ano, os Municípios 

que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 50.000 (cinquenta 

mil) habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado artigo 48, parágrafo único, incisos II e III, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), “cabe aos  

órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão transparente da informação, 

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 

CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, segundo o qual “o acesso à informação de que trata esta 

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde 

poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; (…) IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (…) VI - informação pertinente à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos”, entre outros; 

CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 determina aos órgãos e entidades públicas o dever de “promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 

geral por eles produzidas ou custodiadas”, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) para os municípios 

com população acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva para todos os municípios a divulgação, em tempo real, de informações relativas à 

execução orçamentária e financeira, nos termos previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei nº 12.527/2011, art. 8º, § 4º); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, “constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do 

agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

CONSIDERANDO que, não obstante o esgotamento dos prazos previstos no art. 73-B da LC nº 101/2000, o RELATÓRIO DE 

DIAGNÓSTICO que segue anexo aponta que a Prefeitura Municipal não vem cumprindo integralmente a Lei de Acesso à Informação e não possui Portal 

da Transparência adequado à normativa legal, apresentando, inclusive, dois domínios de endereços distintos completamente desatualizados 

(http://acessoainformacao.org/sebastiaobarros e http://transparencia.sebastiaobarros.pi.gov.br). 
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CONSIDERANDO que, mais do que mera formalidade, a disponibilização, manutenção e atualização efetiva de Portal da 

Transparência permitem e estimulam o amadurecimento dos cidadãos quanto à fiscalização da coisa pública, além de sinalizar observância de diplomas 

legais que densificam princípios previstos na Constituição da República (art. 37); 

CONSIDERANDO que, em virtude dos atuais avanços tecnológicos, a disponibilização de informações à população por meio da 

digitalização de documentos apresenta custos ínfimos à municipalidade; 

CONSIDERANDO que os municípios que não cumprirem as disposições do art. 48, parágrafo único, e art. 48-A da LC 101/2000, 

divulgando em site da internet informações em tempo real sobre a execução orçamentária e financeira municipais, podem ficar, por força de lei, impedidos 

de receber transferências voluntárias (arts. 23, §3º, “I”; 25, § 3º; e 73-C, todos da LRF), o que, evidentemente, traria enormes prejuízos às municipalidades 

e seus cidadãos, que na região têm nas verbas federais transferidas por meio de convênios importante fonte de receita; 

CONSIDERANDO que, uma vez implementada a vedação ao recebimento de transferências voluntárias, a conduta do gestor público 

que insistir no recebimento de tais verbas poderá sinalizar a prática do tipo penal descrito no art. 1º, inciso XXIII, do Decreto-Lei nº 201/67 (Art. 1º São 

crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores: (…) XXIII – realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com limite ou condição estabelecida em lei. (Incluído pela Lei 10.028, 

de 2000)); 

CONSIDERANDO que a ausência de Portal da Transparência que não esteja alinhado com as exigências legais também poderá 

caracterizar ato de improbidade administrativa por parte do gestor público municipal (art. 11 da Lei nº 8.429/92), bem como acarretar dano moral coletivo, 

em razão da obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000 e da Lei nº 

12.527/2011, permanecendo inerte ou optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO 

PÚBLICO dessa obrigação e da consequente violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de 

caracterização do ato de improbidade administrativa; 

CONSIDERANDO que a Controladoria-Geral da União – CGU desenvolve o Programa Brasil Transparente, com o objetivo de apoiar 

a adoção de medidas para a implementação da Lei de Acesso à Informação e outros diplomas legais sobre transparência e conscientizar e capacitar 

servidores públicos para que atuem como agentes de mudança na implementação de uma cultura de acesso à informação; 

CONSIDERANDO que os gestores municipais podem promover a adesão da Prefeitura ao Programa Brasil Transparente, a fim de 

capacitar seu corpo técnico e receber orientação e treinamento na implantação da Lei nº 131/2009 (Portal da Transparência) e da Lei nº 12.527/2011 (Lei 

de Acesso à Informação); 

CONSIDERANDO que a presente recomendação está alinhada com a Ação nº 4 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) de 2015 que preceitua: “Ação 4: Estabelecer estratégia articulada de fomento, monitoramento e cobrança do 

cumprimento da Lei nº 12.527/2011, em relação à transparência ativa e passiva”. 

E CONSIDERANDO, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no 

exercício da defesa dos valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao 

respeito e aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 75/1993), 

RESOLVE 

RECOMENDAR 

ao Prefeito de Sebastião Barros - PI, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, que sejam regularizadas as 

pendências encontradas no sítio eletrônico (a ser definido) já implantado, de links que não estão disponíveis para consulta (sem registro ou arquivos 

corrompidos), e que promova, no prazo de 120 dias, a correta implantação do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, previsto na Lei Complementar nº 

131/2009 e na Lei nº 12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados previstos nos mencionados diplomas 

legais e no Decreto nº 7.185/2010 (art. 7º), inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) construção do website do portal da transparência do município (Art.48, II, da LC 101/00; Art. 8º,§2º, da Lei 12.527/11); 

2) quanto à receita, a disponibilização de informações atualizadas incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado; (art.48-

A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10); 

3) quanto à despesa, a disponibilização de dados atualizados relativos ao (Art. 7º, Inc. I, alínea “a” e “d” do Decreto nº 7.185/2010): 

- valor do empenho; 

- valor da liquidação; 

- favorecido; 

- valor do pagamento; 

4) disponibilização de informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive (Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011): 

- íntegra dos editais de licitação; 

- resultado dos editais de licitação; 

- contratos na íntegra; 

5) disponibilização das seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios (Art. 8º, §1º Inc. IV, da Lei 12.527/2011 e 

Art. 7º, Inc. I, alínea e, do Decreto nº 7.185/2010): 
- modalidade; 

- data; 

- valor; 

- número/ano do edital; 
- objeto 

6) apresentação: 

- das prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior (Art. 48, caput, da LC 101/00); 
- do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RRO) dos últimos 6 meses (Art. 48, caput, da LC 101/00); 

- do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses (Art. 48, caput, da LC 101/00); 

- do relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações 

genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011); 
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7) indicação no site a respeito do Serviço de Informações ao Cidadão, que deve conter (Artigo 8, § 1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 

12.527/11): 

- indicação precisa no site de funcionamento de um SIC físico; 

- indicação do órgão; 

- indicação de endereço; 

- indicação de telefone; 

- indicação dos horários de funcionamento; 

8) apresentar possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC)(Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11); 

9) apresentar possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação (Art. 9º, I, alínea "b" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011); 

10)  não exigir identificação do requerente que inviabilize o pedido (Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11); 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário 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 Excelência informe, 

em até 15 (quinze) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

Em caso de acatamento desta recomendação, deverá o Prefeito, no mesmo prazo, informar quais medidas vêm sendo adotadas para 

solucionar as irregularidades quanto à divulgação de contas públicas do município, apresentando, ainda, cronograma para o total atendimento à presente 

recomendação. 

Encaminhe-se cópia do presente documento à Câmara Municipal de Sebastião Barro, a fim de que exerça o mister que lhe dirige a 

Constituição Federal (Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas 

de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei). 

 

ANDERSON ROCHA PAIVA 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00054871-2019| 

PORTARIA Nº 647, DE 5 DE JUNHO DE 2019 
 

Designa Procuradores da República para acompanharem os trabalhos de 

Correições Ordinárias Presenciais que serão levadas a termo, no período de 01 de 

julho a 02 de agosto de 2019, nas Varas Federais e Setores Administrativos dos 

municípios e da Capital do Rio de Janeiro. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a designação de Correições Ordinárias Presenciais nas Varas Federais e Setores Administrativos dos 

municípios e da Capital do Rio de Janeiro, conforme a Portaria nº TRF2-PTC-2019/00102, de 20 de março de 2019, da Corregedoria Regional da Justiça 

Federal da 2ª Região, e 

considerando o disposto no § 3º do Art. 9º da Portaria PR-RJ Nº 581/2014, que estabelece que os Procuradores da República lotados 

na Área Criminal e no Núcleo de Combate à Corrupção serão designados em auxílio à Área Cível e de Tutela Coletiva para atuarem nas 

inspeções/correições junto às Varas Federais Cíveis da Capital, após a realização da segunda inspeção pelos Procuradores lotados nesta área, resolve: 

Art. 1º Designar os Procuradores da República abaixo relacionadas para acompanharem os trabalhos de Correições Ordinárias 

Presenciais que serão levadas a termo no período de 01 de julho a 02 de agosto de 2019, nas Varas Federais e Setores Administrativos dos municípios e 

da Capital do Rio de Janeiro, conforme determina a Lei nº 5.010/1966. 
 

PROCURADORES VARA FEDERAL PERÍODO 

Antonio Augusto Soares C. Neto 1ª V.F. de Niterói 01 a 05/07/2019 

Alberto Rodrigues Ferreira 5ª V.F. de Niterói 01 a 05/07/2019 

Luiz Eduardo Camargo O. Hernandes 1ª V.F. de Volta Redonda 08 a 12/07/2019 

Luiz Eduardo Camargo O. Hernandes 2ª V.F. de Volta Redonda 08 a 12/07/2019 

Luiz Eduardo Camargo O. Hernandes 3ª V.F. de Volta Redonda 08 a 12/07/2019 

Lucas Horta de Almeida 1º JEF de V. Redonda 08 a 12/07/2019 

Lucas Horta de Almeida 2º JEFde V. Redonda 08 a 12/07/2019 

Lucas Horta de Almeida Setores Adms de V. Redonda 08 a 12/07/2019 

Renata Ribeiro Baptista 1ª V.F. de São João de Meriti 22 a 26/07/2019 

Marcela Harumi T. Pereira 2ª V.F. de São João de Meriti 22 a 26/07/2019 

Fernando José A. de Oliveira 3ª V.F. de Execução Fiscal da Capital 29/07 a 02/08/19 

Ricardo Martins Baptista 4ª V.F. de Execução Fiscal da Capital 29/07 a 02/08/19 

Carolina Bonfadini de Sá 8ª V.F. de Execução Fiscal da Capital 29/07 a 02/08/19 

Luis Claudio Senna Consentino 12ª V.F. de Execução Fiscal da Capital 29/07 a 02/08/19 

 

Art. 2º Dê-se ciência à Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. 

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

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00054496-2019| 

PORTARIA Nº 654, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

Altera a Portaria PR-RJ Nº 278/2019 e modifica as férias do Procurador da 

República PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO para o período de 04 a 12 

de junho de 2019. 
 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO solicitou alteração de suas férias, 

anteriormente marcadas para o período de 03 a 12 de junho de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 278/2019, publicada no DMPF-e Nº 50/2019 – Extrajudicial de 

15 de março de 2019, Página 42), para o período de 04 a 12 de junho de 2019, resolve: 

Art. 1º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 278/2019 para modificar as férias do Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRA 

BRITO para o período de 04 a 12 de junho de 2019, excluindo-o da distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados neste período. 

Art. 2º Alterar a Portaria PR-RJ Nº 278/2019 para incluir o Procurador da República PAULO HENRIQUE FERREIRA BRITO na 

distribuição de todos os feitos nos 2 (dois) dias que antecedem suas férias no período de 04 a 12 de junho de 2019. 

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

 

CARMEN SANTANNA 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00054705-2019| 

PORTARIA Nº 657, DE 10 DE JUNHO DE 2019 

 

Dispõe sobre licença prêmio da Procuradora da República CINTIA MELO 

DAMASCENO MARTINS no período de 12 a 14 de junho de 2019. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que a Procuradora da República CINTIA MELO DAMASCENO MARTINS usufruirá licença prêmio no 

período de 12 a 14 de junho de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir a Procuradora da República CINTIA MELO DAMASCENO MARTINS, no período de 12 a 14 de junho de 2019, da 

distribuição de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

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

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-IPE-RJ-00002422-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 4 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições constitucionalmente definidas nos artigos 127, caput, e 129, III, 

da Constituição da República de 1988, e com fulcro ainda no artigo 6º, VII, da Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993; 

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

CONSIDERANDO o que dispõem os parágrafos 6º e 7º, do art. 2º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

CONSIDERANDO o disposto no art.127, caput, da Constituição Federal no qual se vislumbra 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 a função do Ministério Público, disposta no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, de zelar pelo efetivo 

respeito dos serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório nº 1.30.004.000096/2018-19 versa sobre construção irregular ás 

margens do rio Muriaaé no município de Italva; 

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

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

DETERMINA: 

Instaure-se Inquérito Civil, mantendo-se a ementa. 

Solicite-se a publicação da presente Portaria (art. 7º, IV da Res. 20/96). 

Cumpra-se. 

 

PAULA CRISTINE BELLOTTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-MCE-RJ-00003754-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PNAE. EXERCÍCIO 2015. MUNICÍPIO DE RIO 

DAS OSTRAS. IRREGULARIDADES. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, com o objetivo de cumprir com as incumbências 

de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, todos estabelecidos no artigo 127 da Constituição 

da República Federativa do Brasil; 

Considerando sua função institucional, entre outras, de promover o inquérito civil público para proteção do patrimônio público e de 

interesses difusos e coletivos, prevista no incisos III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

Considerando os termos da notícia apresentada pelo Município de Rio das Ostras/RJ, representado pelo prefeito Marcelino Carlos 

Dias Borda, em que relata terem sido apuradas irregularidades pelo FNDE na prestação de contas referente à execução do PNAE no exercício de 2015 

(Parecer nº 6112/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN); e 

Considerando que, através do Ofício 13085/2019, o FNDE informou que as justificativas e documentação complementar encaminhada 

pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras/RJ está sob análise, e que o resultado da análise será disponibilizado para consulta online por meio do Sistema 

de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC). 

Resolve, diante da necessidade de aguardar o deslinde da situação entre o ente municipal e o FNDE, instaurar inquérito civil público 

que terá como objetivo acompanhar a efetiva prestação de contas e a regularização das pendências do repasse da verba do PNAE no exercício de 2015 

pela Prefeitura Municipal de Rio das Ostras/RJ. 

Determino à Secretaria a efetuação dos registros e a autuação devidas. Comunique-se à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal a instauração deste inquérito civil e dê-se publicidade a este ato, na forma dos artigos 6º e 16 da Resolução nº 87/2006 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Ademais, diante da Certidão retro, proceda-se ao sobrestamento dos autos por 90 (noventa) dias. Após, venham conclusos para nova 

consulta. 

 

FLÁVIO DE CARVALHO REIS 

Procurador da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00004620-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 4 DE JUNHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000260/2018-29. (Recomendação Atendida) 

 

Trata-se de Inquérito Civil oriundo do desmembramento do Inquérito Civil nº 1.29.002.000056/2015-65, instaurado ex officio, a 

partir de comunicação da 1° Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para apurar a efetiva implementação do Sistema de 

Informações do Câncer (SISCAN) nos Municípios da área de abrangência desta Procuradoria da República, de modo a dar cumprimento a Lei Federal 

nº 12.732/12, a qual garante acesso ao tratamento adequado e necessário aos pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. 

Nos autos do expediente originador, requisitou-se aos Municípios da área de abrangência desta Procuradoria da República 

informações sobre a implantação e efetiva alimentação do SISCAN (PRM-CAX-RS-00005523/2018). 

Da análise das informações encaminhadas, verificou-se que o SISCAN estava sendo utilizado de maneira esparsa, havendo limitações 

quanto a sua alimentação pelas Prefeituras e pelos Prestadores de Serviços Conveniados. Assim, expediu-se as Recomendações aos Municípios, para que 

(PRM-CAX-RS-00005523/2018): 

a) alimente de forma adequada e integralmente o Sistema de Informação do Câncer - SISCAN, bem como adote as medidas cabíveis 

objetivando que os Prestadores de Serviço Conveniados localizados no seu espaço territorial alimentem o referido Sistema; 

a.1) eventual ausência de senha de acesso ao sistema e/ou capacitação deverá ser devidamente justificada, especificando e 

comprovando as medidas 

a.2) as medidas adotadas em face dos Prestadores de Serviço Conveniados que não alimentem o SISCAN deverão ser comprovadas, 

especificando as penalidades aplicadas e os prazos estipulados para a integral cumprimento das exigências legais para o desenvolvimento de suas 

atividades; 

a.3) a não alimentação do SISCAN por Prestadores de Serviço Conveniados localizados fora do seu espaço territorial deverá ser 

comunicada ao Prefeito do respectivo Município e a esta Procuradoria da República, devendo ser encaminhado cópia dos documentos comprobatórios; 

b) procedam à inserção de todos os dados relativos à requisição de exame, a data de realização, resultado além de outros exigidos 

pelo Sistema, devendo, igualmente, exigirem dos laboratórios públicos e conveniados ao SUS a disponibilização do laudo para o usuário ou seu 

representante legal, ao médico responsável pela solicitação e à Unidade de Saúde solicitante (artigo 12 da Portaria n. 876/GM/MS, de 26/5/13); e 

c) atuem no sentido de implementar plenamente a Lei n. 12.732/12, a fim de aperfeiçoar a assistência médica, hospitalar e ambulatorial 

aos pacientes acometidos de neoplasia maligna, uma vez que a referida lei estabeleceu no seu art. 2º, o prazo de 60 (sessenta) dias para o início do 

tratamento, contado do "dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico. 

Da análise das respostas e comprovantes encaminhados em razão das referidas Recomendações, verificou-se que, com exceção do 

município de Cambará do Sul/RS, todos os demais Municípios da área de abrangência desta Procuradoria da República e respectivos Prestadores de 

Serviço Conveniados concluíram a implantação do SISCAN, acatando integralmente os termos das Recomendações expedidas (PRM-CAX-RS-

00005523/2018). 

Em relação ao município de Cambará do Sul/RS, considerando que as informações prestadas noticiam que os respectivos Prestadores 

de Serviços Conveniados não estariam alimentando o SISCAN, determinou-se a extração de cópia das folhas relacionadas para o desmembramento e a 

instauração do Inquérito Civil 1.29.002.000260/2018-29 para dar continuidade a apuração da implementação do SISCAN naquele município. 

Assim, o presente expediente foi instaurado para apurar a implementação do Sistema de informação do Câncer (SISCAN) no 

Município de Cambará do Sul/RS, em especial devido a não alimentação do sistema pelos Prestadores de Serviços Conveniados. 

Como medida inicial, oficiou-se ao Prefeito Municipal de Cambará do Sul para que informasse se os laboratórios prestadores de 

serviço haviam regularizado a alimentação do SISCAN. Caso negativo, que informasse as medidas judiciais ou extrajudiciais adotadas, inclusive eventual 

suspensão de repasse de recursos financeiros de custeio dos procedimentos, em face ao disposto no art. 3º, § 3º, da Portaria nº 3.394/GM/MS, de 30 de 

dezembro de 2013 (PRM-CAX-RS-00005668/2018). 

Em resposta o Prefeito Municipal de Cambará do Sul informou que o Laboratório CGC já alimentava o sistema desde a competência 

janeiro de 2018. Já o Hospital Bom Jesus, prestador de serviço localizado no Município de Taquara/RS, estaria em contato com a pessoa responsável 

pelo SISCAN no estado para efetuar treinamento. Salientou que os referidos laboratórios possuíam contratos com o Estado do Rio Grande do Sul e como 

o Município pertence a 1ª CRS, 6" Região, tem como referência o encaminhamento de paciente a esses laboratórios, não cabendo ao Município o controle 

de qualquer repasse financeiro para custeio dos serviços, restando só comunicar ao Estado do RS a situação destes prestadores de serviços em relação ao 

SISCAN (PRM-CAX-RS-00006812/2018). 

Após período de troca de ofícios com a Prefeitura de Cambará do Sul e com o Hospital Bom Jesus solicitando informações e 

providência para a regularização da alimentação do SISCAN, em 6 de maio de 2019 o Prefeito Municipal de Cambará do Sul informou que os laboratórios 

prestadores de serviços estariam alimentando regularmente o referido sistema, tendo o Hospital Bom Jesus implementado o SISCAN e regularizado a 

alimentação dos dados, conforme cópia de relatórios de controle de remessa das duas últimas competências encaminhados em anexo (PRM-CAX-RS-

00003549-2019). 

Da análise dos autos verifica-se que o Município de Cambará do Sul cumpriu a Recomendação nº 8/2017/PRM-CAXIAS SUL (PRM-

CAX-RS-00001323/2017), de 09 de fevereiro de 2017, uma vez que vem alimentando de forma adequada o Sistema de Informação do Câncer - SISCAN, 

bem como adotou as medidas cabíveis objetivando que os Prestadores de Serviço Conveniados implementassem e alimentasse o referido Sistema. 

Posto isso, face a perda do objeto do presente Inquérito Civil pelo cumprimento da Recomendação expedida, não existindo 

fundamento para adoção das providências previstas no art. 4º, incisos I e III, da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do 

expediente em epígrafe, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao Prefeito Municipal de Cambará do Sul 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 ao autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 
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ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise e homologação da 

presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 
 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-URU-RS-00002331-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 5 DE JUNHO DE 2019 
 

Notícia de Fato - NF nº 1.29.011.000267/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República signatário, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial as dispostas no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, apresentar 

as seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

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 preceitua o art. 127 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; 

Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 

e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CRFB/88, artigo 129, 

II e III); 

Considerando que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses sociais, cabe ao Ministério Público resguardar os princípios 

constitucionais da Administração Pública, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o da legalidade, da publicidade, da 

eficiência e, ainda, da probidade administrativa; 

Considerando que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é programa do Governo Federal que repassa recursos aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para a aquisição e distribuição de alimentos para os alunos da educação infantil (creches e pré-escola) e do ensino 

fundamental, matriculados em escolas públicas e filantrópicas; 

Considerando que o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por 

meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAEs), pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério Público; 

Considerando a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos 

alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

Considerando que segundo o §4º do artigo 33 da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, cabe à Entidade Executora ou 

a Unidade Executora adotar medidas que garantam a aquisição, o transporte, a estocagem e o preparo/manuseio de alimentos com adequadas condições 

higiênico-sanitárias até o seu consumo pelos alunos atendidos pelo Programa; 

Considerando o teor da manifestação nº 20190037360 recebida na Sala do Atendimento ao Cidadão, em que a representante noticia 

que um caminhão da merenda escolar teria sido utilizado, no final de março de 2019, para finalidades diversas da entrega de alimentação escolar; 

Considerando a imagem veiculada, em 28/03/2019, no sítio da rede da rede jovem hits 

(http://redejovemhits.com.br/site/2019/03/28/o-queum-caminhao-da-merenda-escolar-fazia-na-sede-de-escola-de-samba. Disponível em 28/05/2019), 

que comprova a alegação de uso irregular do veículo de transporte da merenda escolar na data informada pela representante; 

Considerando o teor da nota de esclarecimento emitida pela Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de 

Uruguaiana, no dia 27/03/2019, em que informa que a irregular utilização do caminhão da merenda escolar teria ocorrido por ato de motorista da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Habitação, sem o consentimento ou conhecimento da Secretaria Municipal de Educação; 

Considerando que a Entidade Executora reconhece na nota de esclarecimento que o veículo da merenda escolar não deve ser utilizado 

para nenhuma outra atividade senão o transporte da merenda escolar; 

Considerando, por fim, a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da 

defesa de valores, interesses e direitos da coletividade, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito e aos 

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/1993); 

RECOMENDA ao Secretário Municipal da Educação no município de Uruguaiana, Sr. Emerson Barreto Ortiz, que promova 

providências administrativas efetivas para o controle dos itinerários do caminhão da merenda escolar, de forma a coibir a utilização deste veículo para 

demandas alheias ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente Recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis. 

Na forma do artigo 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/93, fixo o prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta 

Recomendação, para remessa de manifestação acerca do acatamento de seus termos apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos 

fundamentos para o não atendimento. 
 

MÁRCIO ROGÉRIO GARCIA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 
##ÚNICO: | EXTRA-RR - PR-RR-00014803-2019| 

PORTARIA Nº 68, DE 7 DE JUNHO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório 1.32.000.001367/2018-19 
 

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: 
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a) 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; 

b) 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); 

c) 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; 

d) 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; 

e) CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n° 1.32.000.001367/2018-19, instaurado a partir do Ofício-Circular 

18/2018/PFDC/MPF, cujo objeto é a apuração de eventuais atrasos no pagamento de bolsas e até possíveis cortes ou extinção do programa Bolsa 

Permanência, do Governo Federal; 

f) CONSIDERANDO que o direito à educação, nos seus diferentes níveis, é direito de dupla face, qual seja, direito social e individual 

(arts. 6º e 205, ambos da Constituição Federal) e, que, o denominado “Programa Bolsa Permanência” é qualificado como política pública afirmativa 

acessória, isto é, visa garantir subsídio financeiro para que parcelas sociais vulneráveis da comunidade acadêmica possa continuar sua formação 

acadêmica nas instituições federais de ensino superior, nos termos da Resolução 13, de 9 de maio de 2013; 

g) CONSIDERANDO seguinte trecho do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.330, relatado pelo Ministro 

Ayres Britto, julgado em 03/05/2012, segundo o qual: 

“(…) Ações afirmativas do Estado. Cumprimento do princípio constitucional da isonomia. (…) A educação, notadamente a escolar 

ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Toda a axiologia constitucional é tutelar de segmentos brasileiros historicamente desfavorecidos, 

culturalmente sacrificados e até perseguidos, como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por coincidência os que mais se alocam nos 

patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social.” 

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: “Obter 

informações a respeito da forma como estão sendo realizados os pagamentos das bolsas do programa Bolsa Permanência aos estudantes das IFES. 

Existência de possíveis atrasos e/ou irregularidades.” 

A Universidade Federal de Roraima, oficiada para manifestar-se sobre a regularização da situação cadastral dos estudantes junto ao 

MEC/FNDE, respondeu nos seguintes termos: 

– Desde a assinatura do termo de adesão setembro/2013 ao ano de 2016 o sistema ficava aberto para novos alunos em fluxo contínuo; 

– Em agosto de 2016 recebemos um ofício circular n. 29/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC – Assunto: Período para inscrição 

de discentes indígenas e quilombolas no programa Bolsa Permanência; 

– No 1º semestre do ano de 2018 não recebemos nenhum ofício circular colocando o Período para inscrição de discentes indígenas e 

quilombolas no Programa Bolsa permanência; 

– No 2º semestre do ano de 2018 com a vinda em junho do Ministro da Educação a Roraima foi assinada a portaria nº 560 GABINETE 

DO MINISTRO PORTARIA Nº 560, DE 14 DE JUNHO DE 2018, que autorizada a abertura de novas inscrições ao Programa de Bolsa Permanência – 

PBP. 

– Para o ano de 2019, até o momento não foi enviado documentos por parte do MEC/FNDE as IFES, para abrir novas inscrições ao 

Programa Bolsa Permanência, e isso vem causando transtorno para a UFRR, pois com a entrada de mais de 220 (duzentos) discentes indígenas em 

situação de vulnerabilidade social. Fizemos no mês de 2019 não tem previsão de abertura do sistema-SISBP para novas inscrições, e recebendo esta 

informação foi pedido que nos formalizasse através de um documento esta proposta, mais até o momento não recebemos. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste Inquérito Civil deve ser informado o link para acesso a esta Portaria. 

Como diligência, inicialmente determino: 

1. expedição de Ofício ao Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias, apresente manifestação quanto às informações prestadas pela Universidade Federal de Roraima no Ofício Nº 10/2019-PRAE/UFRR, especialmente 

quanto a falta de previsão para a abertura de novas inscrições no Programa de Bolsa Permanência pela UFRR, enviando, para tanto, cópia do expediente 

referido; 

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 - PRM-CAÇ-SC-00001472-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O Excelentíssimo Senhor Anderson Lodetti de Oliveira, Procurador da República no Município de Caçador/SC, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 5o, incisos I, II “d”, III “d” e “e”, IV, artigo 6º, inciso VII, “a” e 

“b” e inciso XX, artigo 7º, I II e III e art. 8º da Lei Complementar no 75/1993; 

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

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

difusos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do MPF que há algum tempo os Procuradores Federais e os Advogados da União 

pararam de comparecer em atos judiciais, seja presencialmente seja por meio de videoconferência, em processos contra autarquias federais e a União; 

CONSIDERANDO que é dever dos advogados da União representar judicialmente a União (art. 1º da Lei Complementar nº 73/93) e 

dos Procuradores Federais representar as autarquias e fundações federais (art. 10º da Lei 10.048/2002), o comparecimento em audiência é ato inerente 

ao exercício de suas funções; 

CONSIDERANDO que foi juntada ao feito a relação, encaminhada pela Vara Federal de Caçador, de processos envolvendo a União, 

autarquia ou fundação federal, nos quais houve audiências nos últimos 12 meses, indicando em quais os entes públicos referidos se fizeram representar 

por seus procuradores, seja de forma presencial ou por meio de videoconferência, e em quais a audiência ocorreu sem a presença deles 

CONSIDERANDO que de tal relação verifica-se que em inúmeras audiências não houve a presença dos procuradores federais e 

advogados da União; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para investigar e adotar medidas legais relativas a ausência dos Procuradores Federais e os 

Advogados da União pararam de comparecer em atos judiciais, seja presencialmente seja por meio de videoconferência, em processos contra autarquias 

federais e a União. 

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

DETERMINAR como diligências e providências as seguintes: 

 Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo 

novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados, naturalmente. 

 Apor na identificação do ICP o seguinte resumo: Inquérito Civil - Procuradores Federais e Advogados da União - comparecimento 

em audiências de instrução - cumprimento dos deveres legais. 

 Encaminhe-se cópia da relação recebida da Vara Federal de Caçador, contendo  relatório das audiências nos últimos 12 meses 

envolvendo a União, autarquia ou fundação federal, mencionando a participação de seus procuradores (PRM-CAÇ-SC-00000200/2019) ao 

PROCURADOR GERAL FEDERAL que realiza a atividade correcional, na forma do artigo 11, § 2º, VI, da Lei 10.480/2002 para que informe se tem 

ciência dessa ausência de comparecimento aos atos judiciais, especialmente audiências de instrução e julgamento, e quais providências pretende adotar 

para garantir a defesa plena do ente representado, além de outras medidas cabíveis. 

 Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PRM-CAÇ-SC-00001473-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

O Excelentíssimo Senhor Anderson Lodetti de Oliveira, Procurador da República no Município de Caçador/SC, no uso de suas 

atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso III, da Constituição da República; artigo 5o, incisos I, II “d”, III “d” e “e”, IV, artigo 6º, inciso VII, “a” e 

“b” e inciso XX, artigo 7º, I II e III e art. 8º da Lei Complementar no 75/1993; 

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

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

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos 

difusos e interesses sociais e individuais indisponíveis assegurados na Constituição da República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário, o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública (art. 129, III, da Carta Magna e artigo 5º, III, “e”, da Lei Complementar no 75/1993); 

CONSIDERANDO que chegou ao conhecimento do MPF que que está havendo conduta abusiva por parte da agência do BRADESCO 

nesta cidade, em relação a beneficiários do INSS; 

CONSIDERANDO que que todo benefício implantado pelo INSS é pago inicialmente pelo Bradesco, em razão de procedimento 

licitatório no qual a instituição financeira sagrou-se vencedora; 

CONSIDERANDO que ao invés de ser garantido o saque diretamente com o CARTÃO DE BENEFÍCIO do INSS, há notícias que o 

BRADESCO vem insistindo para os beneficiários abram conta corrente, o que vem lhes causando desnecessário ônus financeiro com custos mensais de 

manutenção de conta; 

CONSIDERANDO que, segundo informações, os beneficiários que não abrem conta corrente estão sendo impedidos de ingressar na 

agência para atendimento pessoal no guichê, o que está impossibilitando seus saques de benefícios, que podem ser facilmente feitos com o número de 

benefício e a apresentação de documento de identidade; 

CONSIDERANDO que há casos relatados de beneficiários que foram obrigados a abrir conta corrente e que mesmo assim não 

receberam, justamente porque o BRADESCO não vinculou automaticamente a conta de benefício à conta corrente aberta, o que vem gerando 

atendimentos repetidos junto aos servidores do INSS que nada podem fazer, eis que constatam que o benefício está liberado e disponível e que o erro é 

no próprio banco 

CONSIDERANDO que é necessário ouvir beneficiários que supostamente passaram por alguma dessas situações; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL para investigar e adotar medidas legais relativas a exigência, por parte do Banco Bradesco, de 

abertura obrigatória de conta, com custos mensais de manutenção e outros transtornos, para que beneficiários do INSS possam receber seus benefícios. 

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

DETERMINAR como diligências e providências as seguintes: 

 Registre-se e autuem-se os documentos como INQUÉRITO CIVIL devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo 

novos documentos pertinentes, deverão ser juntados ou apensados, naturalmente. 

 Apor na identificação do ICP o seguinte resumo: Inquérito Civil - Beneficiários do INSS - Saque de benefícios - exigência de abertura 

de conta corrente - Banco Bradesco. 
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 Notifique-se as seguintes pessoas para serem ouvidas perante a PRM de Caçador, na data 04 de julho de 2019: a) Nelci Aparecida 

Alves de Gois, residente na Rua Francisco Corrêa de Mello, nº 205, Bairro Bello, Caçador, para ser ouvida às 15 horas; b) Maria Lapeano Córdova, 

residente na Rua Hercílio de Lima, nº 52, Bairro Martello, Caçador, para ser ouvida às 15h20; c) Nazareno Fernando de Liz, residente na Rua Jorge 

Meirelles, nº 142, Bairro Martello, para ser ouvido às 15h40. 

 Comunique-se a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

ANDERSON LODETTI DE OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00025732-2019| 

DESPACHO DE 7 DE JUNHO DE2019 

 

Inquérito Civil nº 1.33.000.000816/2017-93 

 

Diante do vencimento do prazo para a conclusão do presente procedimento, sendo necessário aguardar o andamento do PAD nº 

25000.427735- 2017-64 e do PAD nº 25000.099358/2018-40, prorrogue-se por mais 01 (um) ano o prazo para a conclusão deste Inquérito Civil (art. 15 

da Resolução nº 87/2010, do CSMPF). 

 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00025731-2019| 

DESPACHO DE 6 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.33.000.002292/2018-56 

 

Tendo em vista o vencimento do prazo para a conclusão do presente procedimento, restando pendente a análise de documentos, pela 

assessoria do gabinete, prorrogue-se por mais 90 dias o prazo para a conclusão deste Procedimento Preparatório. 

 

ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00006782-2019| 

PORTARIA Nº 20, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

Assunto: “MEIO AMBIENTE – SANTOS - Trata-se de procedimento 

extrajudicial instaurado a partir do Ofício nº 4557/18-MP-PJCS-MA da 

Promotoria de Justiça Cível de Santos, noticiando a instauração do inquérito civil 

nº 14.0426.0002890/2018, para apurar eventual dano ambiental causado pelo 

derramamento de óleo no mar pelo navio A. H. Camogli, no dia 10/03/2018, que 

estava atracado no cais do armazém 37 do Porto de Santos.” 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 

Santos, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 

n° 23/2007; 

Considerando que são 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, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações 

indígenas (artigos 127 e 129 da Constituição Federal); 

Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93; 

Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, inciso II, 4º e 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP); 

Considerando o disposto nos artigos 2°, “caput”, inciso II, 4º, inciso II e § 4º, e 28 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 

Considerando que o Ministério Público Federal autuou, em 15/08/2018, a Notícia de Fato nº 1.34.012.000516/2018-19, instaurada a 

partir do Ofício nº 4557/18-MP-PJCS-MA da Promotoria de Justiça Cível de Santos, noticiando a instauração do inquérito civil nº 14.0426.0002890/2018, 

originado no Ministério Público do Estado de São Paulo, para apurar eventual dano ambiental causado pelo derramamento de óleo no mar pelo navio A. 

H. Camogli, no dia 10.03.2018, que estava atracado no cais do armazém do Porto de Santos, determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL nº 

1.34.012.000516/2018-19, para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 

b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 

c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 4ª CCR/MPF. 

Fica designada para funcionar como Secretária neste feito as servidoras Renata Avellar de Mello Affonso Dutra, Analista do 

MPU/Apoio Jurídico/Direito e Danielle Vasconcelos da Silva Vitor, Técnico do MPU, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 

 

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00003386-2019| 

PORTARIA Nº 39, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato n° 1.34.033.000027/2019-08 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, considerando o disposto nos artigos 127, 

caput, e 129 da Constituição da República, e ainda, art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85, art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93, bem como na Resolução 

CNMP nº 23/07, e ainda: 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o procedimento Notícia de Fato n° 1.34.033.000027/2019-08, 

instaurado com o objetivo de apurar a existência de instrumentos que garantam a integridade das edificações protegidas em âmbito Federal denominadas 

"Casa da Fazenda Velha ou São Matias" e "Fazenda do Engenho D'Água: casa" , no Município de Ilhabela/SP. 

CONSIDERANDO que o procedimento foi autuado através de ofício encaminhado pela PR/SP informando sobre a existência do PA 

nº 1.00.000.019553/2018-18, instaurado para acompanhar a Ação Coordenada para Prevenção de Riscos ao Patrimônio Cultural e encaminhando cópia 

da portaria IPHAN nº 366/2018 que normatiza a "prevenção de combate a incêndio e pânico. 

CONSIDERANDO que, conforme dispõe o artigo 216 da Constituição da República “Constituem patrimônio cultural brasileiro os 

bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem:  IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais” 

CONSIDERANDO que estas edificações são bens de matriz finita, ou seja, insubstituíveis, verdadeiros elementos que compõem a 

memória de nossa nação, sendo certo que há que se utilizar da melhor tecnologia para prevenir danos, como corolário dos princípios da prevenção e da 

precaução; 

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.425/2017 estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a fatores de 

risco específicos, quais sejam, a incêndio e desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, aplicando-se, portanto, a todas as 

Instituições abertas ao Público; 

CONSIDERANDO que em 2010 o MPF recomendou ao IPHAN que produzisse normativa específica sobre a temática “prevenção 

de combate a incêndio e pânico”, mantendo tratativas com a autarquia desde então a fim de que a ampla gama de possibilidades e as discrepâncias de 

tratamento Estado a Estado fossem mitigadas, culminando com a realização de encontro técnico em 29 e 30 de junho de 2017, na Procuradoria-Geral da 

República, e recente publicação da portaria IPHAN nº 366/2018, fruto de trabalho conjunto entre o MPF, a autarquia federal e o Corpo de Bombeiros, 

conforme registrado no procedimento nº 1.00.000.015132/2017-37; 

CONSIDERANDO a Ação Coordenada Riscos ao Patrimônio Cultural, conduzida pela 4ª CCR com apoio do GT Patrimônio Cultural, 

a qual visa a implementação de PPCI e plano de gerenciamento de riscos em cada uma das unidades de acervos e edificações protegidos em âmbito 

federal. 

CONSIDERANDO que em consulta à lista de bens tombados pelo instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN 

no Estado de São Paulo, foi localizado entre outros, os bens tombados tipo edificação, denominados "Casa da Fazenda Velha ou São Matias" e "Fazenda 

do Engenho D'Água: casa" localizados em Ilhabela/SP. 

INSTAURA INQUÉRITO CIVIL, vinculado à 4ª CCR, Tema CNMP: 10.111; (Patrimônio cultural) e 10.108 ( Patrimônio Histórico 

/Tombamento)  para a realização de diligências necessárias à elucidação e averiguação da situação específica dos bens tombados no Município de 

Ilhabela/SP, denominados os bens tombados tipo edificação, denominados "Casa da Fazenda Velha ou São Matias" e "Fazenda do  Engenho D'Água: 

casa", a fim de verificar a integridade física dos bens e se as normas de precaução e prevenção, inclusive de combate a incêndio e pânico, estão sendo 

tomadas pelos responsáveis pelos locais. 

DETERMINA as seguintes diligências: 

1.  Juntar cópia de resposta ao ofício 15883/2018 - AÇÃO COORDENADA - GT PR/SP cadastrada no procedimento 

1.34.033.000025/2019-19, protocolo PRM-CGT-SP-00003361/2019. 

2. No resumo dos autos, anotar o termo “Ação Coordenada – Riscos ao Patrimônio Cultural - "Casa da Fazenda Velha ou São Matias" 

e "Fazenda do Engenho D'Água: casa" -  Ilhabela/SP; 

2.1 Criar referência para o Procedimento de Acompanhamento da ação Coordenada PA 1.00.000.019553/2018-18; 

3. Oficiar ao IPHAN  com cópia desta portaria solicitando informar quem são os responsáveis pela administração dos bens tombados 

denominados os bens tombados tipo edificação, denominados "Casa da Fazenda Velha ou São Matias" e "Fazenda do  Engenho D'Água: casa",  

localizados em Ilhabela/SP e se foram apresentados e aprovados pelo instituto Projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio e Pânico para cada um deste 

bens, encaminhando cópias a esta Procuradoria da República para juntadas nestes autos. Prazo 30 dias. 

4. Acautelar os autos no setor fazendo conclusos a assessoria com resposta ou fim do prazo. 

REGISTRE-SE esta Portaria com o procedimento que lhe acompanha. 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 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00022983-2019| 

PORTARIA N° 2, DE 7 DE JUNHO DE 2019 

 

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

legais: 

CONSIDERANDO a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público – CNMP; 
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/1993, em seu artigo 6º, inciso VII, ‘b’, dispõe ser função institucional do Órgão 

Ministerial da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 

CONSIDERANDO a necessidade de investigar com mais profundidade a temática em exame, qual seja, a supressão de vegetação 

nativa e a exploração mineral irregular na propriedade de José Bezerra de Souza, no município de Nossa Senhora da Glória-SE (Alvo 43 do relatório da 

equipe Flora da Fiscalização Preventiva Integrada - Sergipe - FPI/SE/2018); 

CONSIDERANDO a necessidade de se obter esclarecimentos pela Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA; 

CONSIDERANDO o escoamento do prazo para finalização do Procedimento Preparatório sem que, contudo, existam elementos de 

informação suficientes para que se formule um juízo conclusivo; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para adotar todas as medidas necessárias, judiciais e extrajudiciais, a respeito da temática 

em exame, com a seguinte capa: 

OBJETO: apurar suposta extração mineral irregular na propriedade de José Bezerra de Souza, no Município de Nossa Senhora da 

Glória (alvo 43 do relatório da Equipe Flora - FPI/SE/2018). 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: José Bezerra de Souza. 

DISTRIBUIÇÃO: 4º Ofício (Tutela Coletiva – PR/SE). 

CÂMARA: 4.ª Câmara – MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 

  1. Autue-se a presente portaria, no âmbito do 4.º Ofício (Tutela Coletiva - PR/SE); 

  2. Após os registros de praxe, publique-se esta Portaria de Instauração no mural de avisos da Procuradoria da República no Estado 

de Sergipe - PR/SE, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que prevê o art. 7º, IV, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

  3. O(A) servidor(a) público(a) responsável pelos presentes autos é aquele(a) devidamente identificado(a) no sistema Único do MPF; 

  4. A título de diligências iniciais, determino: 

a) Contate-se a ADEMA acerca do expediente não respondido; 

b) Oficie-se ao IBAMA para que informe o andamento do procedimento administrativo instaurado por ocasião da autuação, bem 

como para que remeta relatório circunstanciado acerca dos danos ambientais ocasionados pela extração mineral irregular esclarecendo, ainda, as medidas 

de reparação ambiental necessárias; 

  A fim de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal - CSMPF, deve o Setor Extrajudicial realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito 

civil, mediante certidão nos autos após o seu transcurso. 

 

RAMIRO ROCKENBACH DA SILVA MATOS TEIXEIRA DE ALMEIDA 

Procurador da República 

4.º Ofício (Tutela Coletiva) 
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