
 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 
CADERNO EXTRAJUDICIAL 

DMPF-e Nº 135/2019 

Divulgação: quinta-feira, 18 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 19 de julho de 2019 

 

 

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

eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/diarios-e-boletins/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora-Geral da República 

 

LUCIANO MARIZ MAIA 

Vice-Procurador-Geral da República 

 

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS 

Vice-Procurador-Geral Eleitoral 

 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 

Secretário-Geral 

 

DIÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ELETRÔNICO 

 

SAF/SUL QUADRA 04 LOTE 03 

CEP: 70050-900 - Brasília/DF 

Telefone: (61) 3105-5100  

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

SUMÁRIO 

 

Página 

Procuradoria Regional da República da 5ª Região ............................. 1 
Procuradoria da República no Estado do Acre ................................... 2 
Procuradoria da República no Estado do Amapá ............................... 4 
Procuradoria da República no Estado do Ceará ................................. 4 
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo .................... 5 
Procuradoria da República no Estado de Goiás ................................. 6 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso ...................... 6 
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul ........... 7 
Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ..................... 7 
Procuradoria da República no Estado do Pará ................................. 10 
Procuradoria da República no Estado do Paraíba ............................. 12 
Procuradoria da República no Estado do Paraná .............................. 13 
Procuradoria da República no Estado de Pernambuco ..................... 18 
Procuradoria da República no Estado do Piauí ................................ 19 
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro .................. 19 
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul ........... 20 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia ......................... 24 
Expediente ....................................................................................... 27 
 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00013132-2019| 

PORTARIA N° 75, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

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

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

de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 1.827, de 15 de julho de 2019; 

RESOLVE: 

Art.1º Ficam designadas(os) Promotoras(es) de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, no período de 13/7 a 

30/9/2019, conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR(A)DE JUSTIÇA 

Afrânio 107ª  Edson de Miranda Cunha Filho 

Altinho 48ª  Geovany de Sá Leite 

Brejo da Madre de Deus 54ª  Antônio Rolemberg Feitosa Júnior 

Capoeiras 130ª  Reus Alexandre Serafini do Amaral 

Catende 43ª  Rômulo Siqueira França 

Glória do Goitá 21ª  Francisco Assis da Silva 

Nazaré da Mata 23ª  Maria José Mendonça de Holanda 

Paudalho 17ª  Carlos Eduardo Domingos Seabra 

Pedra 58ª  Tayjane Cabral de Almeida 

Ribeirão  28ª  Marcelo Grenhalgh de Cerqueira Lima e Moraes Penalva Santos 

Rio Formoso 26ª  Daniel Gustavo Meneguz Moreno 

São João 116ª  Ana Cristina Barbosa Taffarel 

Vertentes 46ª  Jaime Adrião Cavalcanti Gomes da Silva 

 

Art.2º Devem os(as) Promotores(as) de Justiça designados(as) nesta portaria comunicar o início de exercício na Zona Eleitoral (ZE) 

e apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), segundo a Portaria PRE/PE 

4/2016. 

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

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

dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

§1º Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 
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§2º O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (www2.prepe.mpf.mp.br//menu/relatorio-

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

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

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

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

Eleitoral, o procedimento preparatório eleitoral (PPE), o(a) Promotor(a) de Justiça deverá, ao instaurar PPE, proceder a comunicação do órgão revisional 

(PRE/PE) por meio eletrônico (prepe-eleitoral@mpf.mp.br), e, na mesma oportunidade, solicitar publicação da portaria de instauração. 

Parágrafo único. Conforme a Portaria 692/2016 da PGR, promoções de arquivamento de PPEs deverão ser enviadas à PRE/PE, com 

os autos, para análise e, sendo o caso, homologação. 

Art.6º Incumbe aos(às) novos(as) promotores(as) designados(as) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita 

(www2.prepe.mpf.mp.br/menu2/registro). 

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

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

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

Conjuntas PGJ/PRE 1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o disposto no art. 9º , V, da Lei Complementar 

Estadual 12, de 27/12/1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28/12/1998. 

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

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 
##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00001600-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

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

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

Complementar n.º 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, conforme o art. 127 da Constituição da República 

e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal a zelar pela observância dos princípios constitucionais 

relativos ao meio ambiente e defender o meio ambiente, nos termos do art. 5º, II, alínea "d", e III, alínea "d", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 

ambiente e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa do meio ambiente e promover a responsabilidade de pessoas 

físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos 

causados, de acordo com o art. 6º, VII, alínea "b", e XIV, alínea "g", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício 

das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, 

bem como de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a 

reparação dos danos causados, conforme o art. 6º, XIX, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

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

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do 

art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que a proteção do meio ambiente é princípio que deve nortear todas as relações sociais, inclusive as econômicas, e, em 

especial, as voltadas à exploração de recursos naturais, como prevê o art. 170 da Constituição da República; 

Considerando que dentro dos trabalhos do Grupo de Trabalho Amazônia Legal, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, constatou-se que a exploração da pecuária extensiva é uma das principais causas econômicas do desmatamento da floresta 

tropical amazônica, em virtude de demandar grandes áreas de pasto para criação de quantidade relativamente pequena de gado; 

Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições, em especial, no caso em exame, apurar a existência de frigoríficos e matadouros em operação no 

estado do Acre que estejam adquirindo carne de bovinos criados em áreas nas quais tenha sido constatado desmatamento ilegal, bem como sua possível 

responsabilidade solidária na degradação do meio ambiente, e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, de acordo com o art. 8º, II e IV, 

da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo - PA, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a empresa C. 

CARVALHO DE SOUZA no âmbito do Inquérito Civil n.º 1.10.001.000060/2017-77, que teve por objeto apurar o cumprimento da legislação 

socioambiental por parte dos frigoríficos na região do Vale do Juruá em concordância com o Projeto "Carne Legal". 

Autue-se esta Portaria, comunicando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por via eletrônica, 

solicitando sua devida publicação, nos termos do art. 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO 

Procurador da República 
 



DMPF-e Nº 135/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 18 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 19 de julho de 2019 3 

 

 

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

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

 

##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00001599-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

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

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

Complementar n.º 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, conforme o art. 127 da Constituição da República 

e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal a zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos ao meio ambiente e defender o meio ambiente, nos termos do art. 5º, II, alínea "d", e III, alínea "d", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 

ambiente e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa do meio ambiente e promover a responsabilidade de pessoas 

físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos 
causados, de acordo com o art. 6º, VII, alínea "b", e XIV, alínea "g", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício 

das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, 

bem como de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a 

reparação dos danos causados, conforme o art. 6º, XIX, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

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

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do 

art. 225 da Constituição da República; 

Considerando que a proteção do meio ambiente é princípio que deve nortear todas as relações sociais, inclusive as econômicas, e, em 

especial, as voltadas à exploração de recursos naturais, como prevê o art. 170 da Constituição da República; 

Considerando que dentro dos trabalhos do Grupo de Trabalho Amazônia Legal, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, constatou-se que a exploração da pecuária extensiva é uma das principais causas econômicas do desmatamento da floresta 
tropical amazônica, em virtude de demandar grandes áreas de pasto para criação de quantidade relativamente pequena de gado; 

Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições, em especial, no caso em exame, apurar a existência de frigoríficos e matadouros em operação no 

estado do Acre que estejam adquirindo carne de bovinos criados em áreas nas quais tenha sido constatado desmatamento ilegal, bem como sua possível 

responsabilidade solidária na degradação do meio ambiente, e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, de acordo com o art. 8º, II e IV, 
da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo - PA, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a empresa A. 

M. SANTOS LTDA no âmbito do Inquérito Civil n.º 1.10.001.000060/2017-77, que teve por objeto apurar o cumprimento da legislação socioambiental 
por parte dos frigoríficos na região do Vale do Juruá em concordância com o Projeto "Carne Legal". 

Autue-se esta Portaria, comunicando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por via eletrônica, 
solicitando sua devida publicação, nos termos do art. 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00001598-2019| 

PORTARIA N° 8, DE 15 DE JULHO DE 2019 

 

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

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

Complementar n.º 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, conforme o art. 127 da Constituição da República 
e o art. 1º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público Federal a zelar pela observância dos princípios constitucionais 
relativos ao meio ambiente e defender o meio ambiente, nos termos do art. 5º, II, alínea "d", e III, alínea "d", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do meio 

ambiente e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa do meio ambiente e promover a responsabilidade de pessoas 

físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos 
causados, de acordo com o art. 6º, VII, alínea "b", e XIV, alínea "g", da Lei Complementar n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover a responsabilidade da autoridade competente, pelo não exercício 

das incumbências, constitucional e legalmente impostas ao Poder Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, 

bem como de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a 
reparação dos danos causados, conforme o art. 6º, XIX, da Lei Complementar n.º 75/1993; 

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

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, nos termos do 
art. 225 da Constituição da República; 
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Considerando que a proteção do meio ambiente é princípio que deve nortear todas as relações sociais, inclusive as econômicas, e, em 

especial, as voltadas à exploração de recursos naturais, como prevê o art. 170 da Constituição da República; 

Considerando que dentro dos trabalhos do Grupo de Trabalho Amazônia Legal, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal, constatou-se que a exploração da pecuária extensiva é uma das principais causas econômicas do desmatamento da floresta 

tropical amazônica, em virtude de demandar grandes áreas de pasto para criação de quantidade relativamente pequena de gado; 

Considerando que o Procedimento Administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de 

forma continuada, políticas públicas ou instituições, em especial, no caso em exame, apurar a existência de frigoríficos e matadouros em operação no 

estado do Acre que estejam adquirindo carne de bovinos criados em áreas nas quais tenha sido constatado desmatamento ilegal, bem como sua possível 

responsabilidade solidária na degradação do meio ambiente, e embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, de acordo com o art. 8º, II e IV, 

da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

RESOLVE: 

Instaurar Procedimento Administrativo - PA, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 

Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar e fiscalizar Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a empresa 

FRIGORÍFICO BOI VERDE  LTDA no âmbito do Inquérito Civil n.º 1.10.001.000060/2017-77, que teve por objeto apurar o cumprimento da legislação 

socioambiental por parte dos frigoríficos na região do Vale do Juruá em concordância com o Projeto "Carne Legal". 

Autue-se esta Portaria, comunicando-se à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por via eletrônica, 

solicitando sua devida publicação, nos termos do art. 9º da Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

VITOR HUGO CALDEIRA TEODORO 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00017915-2019| 

PORTARIA N° 62, DE 17 DE JULHO DE 2019 
 

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 a notícia de fato formulada pelo reclamante sobre a falta de prestação de serviço aos moradores do 

assentamento Nova Colina por parte da prefeitura de Porto Grande/AP. 

4. RESOLVE instaurar o INQUÉRITO CIVIL n.º 1.12.000.000428/2019-02, a partir da notícia de fato de mesmo número, tendo 

como objeto apurar suposta omissão na prestação de serviço com uso dos tratores de esteira e de pneu, para os moradores do assentamento Nova Colina, 

situado no município de Porto Grande/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 da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA CEARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-ITA-CE-00001615-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 17 DE JULHO DE 2019 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, com fundamento nos artigos 127 

e 129, incisos III e VI, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, e artigos 5º, incisos I e III, 6º, incisos VII, alínea “b”, e XIV, alínea 

“g”, e 7º, inciso I, todos da Lei Complementar nº 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e 

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

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

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

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, tal como determina o artigo 129 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, dentre as funções institucionais do Ministério Público, com base no art. 5º, III, alínea “b” da Lei 

Complementar nº 75/93, é de sua competência a defesa do patrimônio público; 

CONSIDERANDO a necessidade de atuação ministerial no que concerne à apuração da regular aplicação dos recursos públicos 

transferidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Município de Acaraú-CE, por meio do Convênio nº 169/2008 (SIAFI 

700078), que é objeto da TCE nº 71000.042091/2018-36 no âmbito do Tribunal de Contas da União, que até então era o objeto do IC 

1.15.005.000097/2015-17; 

R E S O L V E instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, com prazo de um ano, nos termos do art. 8º, IV, da 

Resolução CNMP nº 174/2017, tendo como objeto acompanhar a TCE nº 71000.042091/2018-36 no âmbito do Tribunal de Contas da União, que apura 

possíveis irregularidades na execução do Convênio nº 169/2008 (SIAFI 700078). 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
 

MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 

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

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00027884-2019| 

PORTARIA Nº 190, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Estabelece escala suplementar para as audiências criminais perante as Varas 

Federais Criminais da Seção Judiciária do Espírito Santo. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESPÍRITO SANTO, no uso das suas atribuições legais e 

considerando o disposto na Portaria PRES n.º 249, de 05 de setembro de 2018, RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer a escala suplementar dos Procuradores da República da Divisão Criminal da PR-ES para as audiências criminais 

perante as 1ª e 2ª Varas Federais Criminais da Seção Judiciária do Espírito Santo (capital), no período de 30 de setembro de 2019 a 25 de setembro de 

2020, conforme a seguir: 

 

PERÍODO OFÍCIO PROCURADOR DA REPÚBLICA 

30 de setembro a 04 de outubro de 2019 PR-ES-8º Ofício Alexandre Senra 

07 a 11 de outubro de 2019 PR-ES-5º Ofício Gabriel Silveira de Queirós Campos 

14 a 18 de outubro de 2019 PR-ES-3º Ofício Fernando Amorim Lavieri 

21 a 25 de outubro de 2019 PR-ES-4º Ofício Júlio de Castilhos 

28 a 31 de outubro de 2019 PR-ES-9º Ofício Paulo Augusto Guaresqui 

04 a 08 de novembro de 2019 PR-ES-1º Ofício Flávio Bhering Leite Praça 

11 a 14 de novembro de 2019 PR-ES-6º Ofício Nadja Machado Botelho 

18 a 22 de novembro de 2019 PR-ES-7º Ofício Carlos Fernando Mazzoco 

25 a 29 de novembro de 2019 PR-ES-2º Ofício Edmar Gomes Machado 

02 a 06 de dezembro de 2019 PR-ES-8º Ofício Alexandre Senra 

09 a 13 de dezembro de 2019 PR-ES-5º Ofício Gabriel Silveira de Queirós Campos 

16 a 19 de dezembro de 2019 PR-ES-3º Ofício Fernando Amorim Lavieri 

07 a 10 de janeiro de 2020 PR-ES-4º Ofício Júlio de Castilhos 

13 a 17 de janeiro de 2020 PR-ES-9º Ofício Paulo Augusto Guaresqui 

20 a 24 de janeiro de 2020 PR-ES-1º Ofício Flávio Bhering Leite Praça 

27 a 31 de janeiro de 2020 PR-ES-6º Ofício Nadja Machado Botelho 

03 a 07 de fevereiro de 2020 PR-ES-7º Ofício Carlos Fernando Mazzoco 

10 a 14 de fevereiro de 2020 PR-ES-2º Ofício Edmar Gomes Machado 

17 a 21 de fevereiro de 2020 PR-ES-8º Ofício Alexandre Senra 

27 a 28 de fevereiro de 2020 PR-ES-5º Ofício Gabriel Silveira de Queirós Campos 

02 a 06 de março de 2020 PR-ES-3º Ofício Fernando Amorim Lavieri 

09 a 13 de março de 2020 PR-ES-4º Ofício Júlio de Castilhos 

16 a 20 de março de 2020 PR-ES-9º Ofício Paulo Augusto Guaresqui 

23 a 27 de março de 2020 PR-ES-1º Ofício Flávio Bhering Leite Praça 

30 de março a 03 de abril de 2020 PR-ES-6º Ofício Nadja Machado Botelho 

06 a 07 de abril de 2020 PR-ES-7º Ofício Carlos Fernando Mazzoco 

13 a 17 de abril de 2020 PR-ES-2º Ofício Edmar Gomes Machado 

20 a 24 de abril de 2020 PR-ES-8º Ofício Alexandre Senra 

27 a 30 de abril de 2020 PR-ES-5º Ofício Gabriel Silveira de Queirós Campos 

04 a 08 de maio de 2020 PR-ES-3º Ofício Fernando Amorim Lavieri 

11 a 15 de maio de 2020 PR-ES-4º Ofício Júlio de Castilhos 

18 a 22 de maio de 2020 PR-ES-9º Ofício Paulo Augusto Guaresqui 

25 a 29 de maio de 2020 PR-ES-1º Ofício Flávio Bhering Leite Praça 

01 a 05 de junho de 2020 PR-ES-6º Ofício Nadja Machado Botelho 

08 a 12 de junho de 2020 PR-ES-7º Ofício Carlos Fernando Mazzoco 

15 a 19 de junho de 2020 PR-ES-2º Ofício Edmar Gomes Machado 

22 a 26 de junho de 2020 PR-ES-8º Ofício Alexandre Senra 

29 de junho a 03 de julho de 2020 PR-ES-5º Ofício Gabriel Silveira de Queirós Campos 
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06 a 10 de julho de 2020 PR-ES-3º Ofício Fernando Amorim Lavieri 

13 a 17 de julho de 2020 PR-ES-4º Ofício Júlio de Castilhos 

20 a 24 de julho de 2020 PR-ES-9º Ofício Paulo Augusto Guaresqui 

27 a 31 de julho de 2020 PR-ES-1º Ofício Flávio Bhering Leite Praça 

03 a 07 de agosto de 2020 PR-ES-6º Ofício  Nadja Machado Botelho 

10 a 14 de agosto de 2020 PR-ES-7º Ofício Carlos Fernando Mazzoco 

17 a 21 de agosto de 2020 PR-ES-2º Ofício Edmar Gomes Machado 

24 a 28 de agosto de 2020 PR-ES-8º Ofício Alexandre Senra 

31 de agosto a 04 de setembro de 2020 PR-ES-5º Ofício Gabriel Silveira de Queirós Campos 

07 a 11 de setembro de 2020 PR-ES-3º Ofício Fernando Amorim Lavieri 

14 a 18 de setembro de 2020 PR-ES-4º Ofício Júlio de Castilhos 

21 a 25 de setembro de 2020 PR-ES-9º Ofício Paulo Augusto Guaresqui 

 

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

 

PAULO AUGUSTO GUARESQUI 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00006873-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº75/93; 

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

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 

determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 

promover a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

Considerando a necessidade de de apurar a instalação irregular de redes de distribuição de energia elétrica pela Enel Distribuição 

Goiás, no imóvel rural denominado Associação Ecológica Lago do Piratinga, no interior da APA Meandros do Araguaia; 

Determino o desmembramento desta Notícia de Fato em Inquérito Civil, vinculado à 4ª CCR, tendo por objeto “4ª CCR. Apurar 

instalação irregular de redes de distribuição de energia elétrica pela Enel Distribuição Goiás, no imóvel rural denominado Associação Ecológica Lago do 

Piratinga, no interior da APA Meandros do Araguaia” . 

Após os registros de praxe, publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, bem como no sistema 

Único. 

 

WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00006534-2019| 

PORTARIA Nº 49, DE 18 DE JULHO DE 2019 

 

Autos n° 1.20.004.000018/2019-41 

 

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

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

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, bem como efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia, bem ainda promover o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 225, caput, da Constituição da República, todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações; 

CONSIDERANDO que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, conforme dispõe o artigo 225, § 3º, da 

Magna Carta; 

RESOLVE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, 

com fundamento no artigo 129, incisos III, da Constituição Federal e no artigo 7º, inciso I, da LC nº 75/93, e nos termos da Res. n. 87 do CSMPF, 
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objetivando apurar a situação de três barragens de minério no município de Nova Xavantiva/MT, de responsabilidade da empresa NX Gold S.A. (CNPJ 

18.501.410/0002-62). 

Para regularização e instrução destes autos, DETERMINO, desde logo, a Secretaria deste gabinete providencie as anotações de praxe, 

incluindo as inserções devidas nos cadastros eletrônicos da Instituição. 

Com a instauração, cumpra-se as providências determinadas no despacho de conversão. 

Após os registros de praxe, publique-se. 

 

EVERTON PEREIRA AGUIAR ARAÚJO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00004131-2019| 

PORTARIA N° 16, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

3º Ofício da Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS; 

Referência: PP 1.21.005.000128/2018-85; Etiqueta: PRM-PPA-MS-

00003786/2019. 

 

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

constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República; do art. 4º, caput, da Resolução nº 23/2007 do 

Conselho Nacional do Ministério Público: (a) CONSIDERANDO todo o contido no Procedimento Preparatório nº 1.21.005.000128/2018-85, autuado 

em 22/06/2018, atualmente em trâmite no 3º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS, área de atuação Cível - Tutela 

Coletiva, Grupo Temático 6ª CCR/MPF, Municípios Amambai/MS e Coronel Sapuycaia/MS, que visa apurar "denúncias" apresentadas pelo 

Departamento de Ouvidoria do SUS, realizadas pela FUNAI no ano de 2017, em face do Hospital Regional da Cidade de Amambai e do Hospital Regional 

da cidade de Coronel Sapucaia/MS; (b) CONSIDERANDO que decorreu o prazo de tramitação do presente Procedimento Preparatório sem que se 

reunissem elementos suficientes para a adoção de qualquer das medidas previstas no art. 4º, caput, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; (c) CONSIDERANDO a necessidade de realização de novas diligências no âmbito deste apuratório; 

RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal, através da presente portaria, o INQUÉRITO CIVIL nº 1.21.005.000128/2018-85, tendo por objeto: 

"apurar fatos apresentados pelo Departamento de Ouvidoria do SUS, realizadas pela FUNAI no ano de 2017, em face (i) do Hospital Regional do 

Município de Amambai/MS; e (ii) do Hospital Regional do Município de Coronel Sapucaia/MS". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 6ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que a Coordenação Técnica Local da FUNAI em Amambai/MS, até o momento, não forneceu 

resposta às indagações formuladas pelo Ministério Público Federal pelo ofício de fl. 103. 

Sendo assim, faz-se necessário proceder à reiteração dos termos do sobredito ofício. 

Nesse contexto, DETERMINO: 

1) sejam reiterados os termos do ofício de fl. 103, consignando-se no novo ofício o teor do art. 10 da Lei º 7.347/85. Conceda-se o 

prazo de 15 dias para a resposta. 

Atendidas às determinações supra, voltem os autos conclusos para deliberação. 

 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-UDI-MG-00010277-2019| 

PORTARIA Nº 9, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infrafirmado, no exercício das atribuições que 

lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 75/93; 

pela Resolução n. 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal (CSMPF); e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal, com o objetivo de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 

dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, possui como principais instrumentos para sua atuação como agente a ação civil pública 

(ACP) e o termo de ajustamento de conduta (TAC), consoante o disposto na Lei 7.347/85 e Lei Complementar n. 75/1993; 

CONSIDERANDO a necessidade de ordenação e acompanhamento da destinação de verbas oriundas de TACs, bem como de multas 

pelo seu descumprimento e, ainda, das indenizações decorrentes de ações e acordos judiciais relativos ao transporte de carga com excesso de peso em 

rodovias federais; 

CONSIDERANDO que na destinação de verbas dessa natureza devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, assegurando-se a ampla oportunidade de participação aos interessados e evitando-se favoritismos; 

CONSIDERANDO que, não obstante a previsão de destinação de tais verbas ao Fundo de Direitos Difusos (FDD), de que tratam os 

arts. 13 e 20 da Lei 7.347/85, de acordo com a atual sistemática de utilização dos recursos geridos pelo FDD, dificilmente eles são aplicados em atividades 

de interesse coletivo realizadas na região onde o dano ocorreu; 

CONSIDERANDO que, alternativamente à destinação de recursos ao FDD, tem sido admitida a realização de doações a entidades 

públicas ou privadas para aplicação em projetos de interesse coletivo; 
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CONSIDERANDO que a RESOLUÇÃO CNMP Nº 179, DE 26 DE JULHO DE 2017, que Regulamenta o § 6º do art. 5º da Lei nº 

7.347/1985 e disciplina, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de ajustamento de conduta, dispõe: 

Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses difusos e coletivos, quando não for possível a 

reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais e municipais que tenham o mesmo 

escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985. 

§ 1º Nas hipóteses do caput, também é admissível a destinação dos referidos recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos 

de bens jurídicos da mesma natureza, ao apoioa entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos direitos ou interesses difusos, a depósito em 

contas judiciais ou, ainda, poderão receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em lei ou esteja em conformidade 

com a natureza e a dimensão do dano. 

§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão 

ser, preferencialmente, revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas. 

CONSIDERANDO que a destinação desses recursos a instituições de interesse social, com finalidade de restituir à sociedade os bens 

lesados, portanto, vai ao encontro do que dispõe o art. 13 da Lei n 7.347/1985; 

CONSIDERANDO que ao se destinar os citados recursos para custeio de projetos de interesse social contribui-se para a concretização 

de direitos fundamentais e a aproximação do órgão ministerial à comunidade; 

CONSIDERANDO a necessidade de formação de cadastro de possíveis beneficiários dessas verbas, mediante procedimento próprio; 

DETERMINA: 

(i) a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 

e Revisão, tendo por objeto a seleção de projetos de interesse coletivo a serem custeados com recursos provenientes de termos de ajustamento de conduta, 

acordos e condenações relativos à atuação do 3ª Ofício da Procuradoria da República no Município de Uberlândia, na repressão ao trânsito de veículos 

de carga com excesso de peso em rodovias federais. 

Após autuação e registros de praxe, determino à assessoria do gabinete: 

(a) a juntada aos autos de cópias dos documentos referentes aos casos de trânsito com excesso de peso, sempre que houver recursos 

disponíveis para destinação; 

(b) a expedição de ofícios a todas as entidades que tenham apresentado propostas compatíveis com o objeto deste expediente, 

colacionadas nos autos do PA 1.22.003.000249/2016-48, bem como outras de relevante interesse social e coletivo, a serem definidas em ato específico 

deste subscritor após a análise de seu propósito social; 

(c) a elaboração de planilha editável para controle das propostas contempladas e em ser, que deverá ficar disponível em pasta 

específica na rede desta Procuradoria, bem como no sistema Único, na aba “Informações Complementares”. 

 

LEONARDO ANDRADE MACEDO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00001557-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

REF.: Procedimento Preparatório nº 1.22.025.000070/2018-02. Objeto: Apurar o 

fechamento da escola do nível fundamental II, localizada na comunidade 

quilombola "Bem Viver Vila Nova/MG (Povoado Lagoa Grande)", no município 

de Janaúba. Câmara: 6ª Câmara de Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República em substituição no Município de Janaúba/MG, André 

de Vasconcelos Dias, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso 

I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO que a representação do Departamento de Promoção de Igualdade Racial para Povos e Comunidades Tradicionais 

noticia o fechamento de escola em comunidade quilombola localizada no município de Janaúba/MG; 

CONSIDERANDO ofício da prefeitura de Janaúba justificando o fechamento da referida escola; 

CONSIDERANDO que ainda está pendente resposta ao ofício dirigido ao representante para manifestar em relação as justificativas 

apontadas pelo município de Janaúba e, notadamente, informar se as dificuldades enfrentadas pelo fechamento das turmas ainda persiste; 

RESOLVE instaurar inquérito civil com a finalidade de apurar o fechamento da escola do nível fundamental II, localizada na 

comunidade quilombola "Bem Viver Vila Nova/MG (Povoado Lagoa Grande)", no município de Janaúba. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, mantendo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 

SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 

Janaúba na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

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

Designo o Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

Após, acautele-se na SJUR até vinda da resposta ao ofício nº 2030/2019 ou decorrido o prazo para tanto. 

 

ANDRÉ DE VASCONCELOS DIAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSS-MG-00004024-2019| 

PORTARIA Nº 23, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal: 
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CONSIDERANDO o teor dos elementos constantes nos autos da Notícia de Fato nº 1.20.004.000031/2019-26; 

CONSIDERANDO o vencimento do prazo previsto no art. 4º, § 1º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, e a necessidade da continuidade 

das investigações; e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e ação civil para defesa dos interesses 

difusos e coletivos, nos termos do art. 129, III, da CF, e do art. 5º, III, 'b', da Lei Complementar nº 75/1993, 

Resolve converter a Notícia de Fato nº 1.20.004.000031/2019-26 em INQUÉRITO CIVIL, instaurado para apurar irregularidades no 

Campus de Muzambinho do IFSULDEMINAS. 

Autue-se a presente portaria e as cópias que a acompanham, nos termos do art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Oficie-se conforme despacho em anexo. 

Após os registros de praxe, comunique-se à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

 

FELIPE ANTONIO ABREU MASCARELLI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00045119-2019| 

PORTARIA Nº 194, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

(Instauração de Inquérito Civil) Procedimento Preparatório n.º 

1.22.000.002987/2018-11 

 

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

constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO a instauração de Procedimento Preparatório em referência; 

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

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

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

"apurar possíveis irregularidades no oferecimento e na certificação dos cursos de pós-graduação ofertados pelo Instituto Elpídio 

Donizete, bem como na atuação de suas entidades parceiras" 

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

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e presente Procedimento Preparatório como Inquérito Civil, 

devendo esta portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil; 

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

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 

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

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

PROCEDA-SE aos demais registros de praxe nos sistemas informatizados desta Procuradoria da República. 

Após, cumpra-se o despacho em anexo. 

 

HELDER MAGNO DA SILVA 

Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00044818-2019| 

PORTARIA Nº 221, DE 9 DE JULHO DE 2019 

 

Autos n°: 1.22.000.002243/2018-05. Classe: Procedimento Preparatório 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e; 

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

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 

Federal e artigo 1º da Lei Complementar nº 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 

Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

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

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 

constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 

da União; 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, o Procedimento Preparatório 

nº 1.22.000.002243/2018-05, tendo por objeto: 

“Discutir a destinação de 33 (trinta e três) obras de arte sob a guarda da BH AIRPORT. Aeroporto Internacional Tancredo Neves - 

Confins”. 
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1)  Autuação desta Portaria e do presente Procedimento como Inquérito Civil Público, na forma dos artigos 4º da Resolução nº 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, devendo a presente 

Portaria ser autuada como peça inicial do inquérito civil em epígrafe, numerando-se a presente com o mesmo número da primeira folha dos autos, 

acrescido das letras “A” e “B”, evitando-se, desse modo, a renumeração das folhas;  

2) Registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do artigo 4º e 9º, 

da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

3) Comunicação da instauração do presente ICP à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação desta Portaria de instauração, conforme o artigo 4º, inciso VI, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

4) Acautelamento dos autos ao Setor Pericial da PRMG, para análise técnica acerca do acautelamento e fruição dada aos bens objeto 

dos presentes autos. Prazo: 60 (sessenta) dias. 

 

 MIRIAN R. MOREIRA LIMA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00007609-2019| 

PORTARIA Nº 1, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição da República ao Ministério Público, incumbido de zelar 

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

necessárias a sua garantia; 

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

c) os fatos constantes do Notícia de Fato nº. 1.23.003.000456/2017-46, instaurado para apurar os fatos objeto da Representação nº 

PRM-ATM-PA-00005883/2017; 

d) o disposto no artigo 2º, §7º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e no artigo 4º, §4º da Resolução 

nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e tendo em vista a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo 

permitido pelo artigo 2º, §6º da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e pelo artigo 4º, §1º da Resolução nº 87/2010 do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL nº. 1.23.003.000456/2017-46, a partir da Notícia de Fato de mesmo número, para promover 

ampla apuração dos fatos noticiados, pelo que se determina: 

a) a publicação da presente Portaria, nos termos do artigo 4º, VI, da Resolução 23/2007 CNMP. 

b) o cumprimento das demais determinações contidas no despacho PRM-ATM-PA-00007427/2019. 

 

PAULO HENRIQUE CARDOZO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-MAB-PA-00005386-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Instaurar PA, a partir do desmembramento dos autos do Inquérito Civil nº 

1.23.001.000185/2019-19, para acompanhar a tramitação dos autos das Ações 

Civis Públicas nº 1002242-17.2019.4.01.3901 e 1002244-84.2019.4.01.3901. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República Signatário, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 75/93; pela Resolução 

n. 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

(CSMPF); e 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é instituição permanente, 

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

indisponíveis; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público a proteção e a defesa do meio ambiente, do patrimônio 

público e social, do patrimônio cultural brasileiro e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos dos incisos II e III do artigo 129 da Constituição 

Federal e das alíneas b, c e d do inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO o Inquérito Civil nº 1.23.001.000185/2019-19, instaurado nesta Procuradoria da República, cujo objeto consiste 

em investigar a situação de segurança das Barragens Pondes de Rejeitos do Igarapé Bahia e de Água do Igarapé Bahia, notadamente quanto a seus 

extravasores hídricos e demais equipamentos e planos de segurança; 

CONSIDERANDO que houve necessidade de judicialização do Inquérito Civil nº 1.23.001.000185/2019-19, que culminou no 

ajuizamento - em face da empresa VALE S.A e Agência Nacional de Mineração (ANM) - das ações civis públicas, identificadas sob os nº 1002242-

17.2019.4.01.3901 e 1002244-84.2019.4.01.3901, em trâmite na 2ª Vara Cível e Criminal da Justiça Federal em Marabá/PA. 

Resolve instaurar, a partir do desmembramento dos autos do Inquérito Civil nº 1.23.001.000185/2019-19, PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO de acompanhamento, nos termos do inciso IV do art. 8º e do art. 9º, da Resolução CNMP nº 174/2017, tendo por objeto 

“acompanhar a tramitação dos autos das Ações Civis Públicas nº 1002242-17.2019.4.01.3901 e 1002244-84.2019.4.01.3901 - distribuídas a 2ª Vara Cível 

e Criminal da Justiça Federal em Marabá/PA, ajuizadas em face da empresa VALE S.A e Agência Nacional de Mineração - ANM”. 
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Para tanto, determina-se as seguintes providências: 

1. a autuação desta Portaria, vinculando este Inquérito a 4º CCR/MPF; 

2. a comunicação da instauração, nos termos do Ofício Circular nº 30/2018 - 4ª CCR/MPF, mediante o cadastro no Sistema Único; 

3. a publicação desta Portaria, na forma do art. 5º, VI, da Res. 87/2006, do CSMPF e do art. 7º, § 2º, I, da Res. 23/2007, do CNMP, 

mediante cadastro e solicitação via Sistema Único; 

 

LUCAS DANIEL CHAVES DE FREITAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00033411-2019| 

PORTARIA N° 137, DE 18 DE JULHO 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 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, e: 

a) Considerando sua função institucional de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição da República, provendo as medidas necessárias à sua garantia, nos termos do art. 129, II, da Constituição Federal 

de 1988; 

b) Considerando os fatos narrados na Notícia de Fato nº 1.23.000.001397/2019-15, instaurada a partir do Oficio n° 08/2019—

CIRADS, da lavra do Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde, pelo qual é encaminhada denúncia de crise estrutural 

e falta de abastecimento de medicamentos e insumos no Hospital Universitário João de Barros Barreto. 

c) Considerando o teor do Ofício supracitado e a necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes da referida Notícia de Fato, pelo que 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (art. 6º da Resolução n.º 87, de 2006, 

do CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no 

art. 16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF. 

3 – Expeça-se ofício ao Procurador-Geral do Município e ao Secretario Municipal de Saúde de Belém, para o comparecimento na 

sede desta Procuradoria da República, situada à Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1476, 1º Andar, Umarizal - CEP 66055-200 – Belém/PA, em 24/07/2019, 

às 15:00, com fins de participar de reunião para tratar do assunto apurado pelo Inquérito Civil a ser instaurado por esta Portaria. 

 

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00007628-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.23.003.0000169/2015-74 

 

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

legais, outorgadas especialmente pelos arts. 127 e 129 da Carta Magna e pelos arts. 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93: 

CONSIDERANDO que o Constituinte de 1988 erigiu o Ministério Público à condição de instituição permanente, essencial à função 

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

CONSIDERANDO que, no cumprimento desse múnus, tem o Parquet as funções de proteger o patrimônio público e social, o meio 

ambiente e outros interesses difusos e coletivos, bem como de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Lei Fundamental, notadamente aqueles de natureza indisponível ou de repercussão social inata, podendo, para tanto, expedir 

Recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e à observância dos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 

razoável para adoção de providências cabíveis, tudo na forma do art. 129, incs. II, III e IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

combinado com o art. 6º, incs. VII e XX, da Lei Complementar nº 75/93 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/93; 

CONSIDERANDO que, nos moldes do art. 4º da Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) nº 164, de 

28/3/2017, as Recomendações do Ministério Público podem ser dirigidas, de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, 

física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma coisa para salvaguardar interesses, direitos e 

bens de que é incumbido o Ministério Público; 

CONSIDERANDO que as Recomendações do Ministério Público constituem alternativas à judicialização, para alcance dos objetivos 

constitucionais com maior celeridade e eficiência; 

CONSIDERANDO que constam na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3°, dentre os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades 

sociais e regionais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

CONSIDERANDO que a função social da terra representa valor constitucional galgado ao status de direito fundamental, diante do 

que dispõem o art. 5º, inciso XXIII, e o art. 184, ambos da CRFB/88; 

CONSIDERANDO que o Relator Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para moradia adequada, Miloon Kothari, em 

seu informe apresentado em 13 de fevereiro de 2008 consignou que as desigualdades na propriedade das terras e a carência de terras geram uma séria de 

problemas estruturais, desde moradias inadequadas até a falta de opções de subsistência, a má saúde, a fome e a segurança alimentar, ou a pobreza 

extrema; 

CONSIDERANDO que, conforme a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a exemplo do que ocorre com os demais direitos 

fundamentais, há, na reforma agrária, uma dimensão subjetiva e outra objetiva1; 

CONSIDERANDO que a dimensão subjetiva da reforma agrária concretiza o direito à moradia e, em consequência, densifica o 

princípio da dignidade da pessoa humana; 
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CONSIDERANDO que a dimensão objetiva da reforma agrária densifica os objetivos que a Constituição impõe ao Estado brasileiro, 

de construir uma sociedade livre, justa e solidária, de erradicar a pobreza e a marginalização e de reduzir as desigualdades sociais; 

CONSIDERANDO que a Política de Reforma Agrária deve ser executada de maneira eficiente, célere e sustentável, evitando-se o 

agravamento dos conflitos fundiários e das situações de marginalização social dos trabalhadores rurais; 

CONSIDERANDO que cabe ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) a condução da política de 

redistribuição fundiária no país e a efetivação de todas as medidas administrativas aptas à modificação dos regimes de posse/uso da terra, a fim de permitir 

a moradia, o trabalho e a sobrevivência digna dos homens e mulheres do campo, paralelamente à promoção do desenvolvimento nacional no que diz 

respeito à política agrária; 

CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 870/2019 extinguiu a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, alterando o art. 33 da Lei nº 11.952/2009 e transferindo, para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

“as competências para coordenar, normatizar e supervisionar o processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal, expedir os títulos 

de domínio correspondentes e efetivar a doação prevista no § 1º do art. 21, mantidas as atribuições do Ministério da Economia, na administração do 

patrimônio imobiliário das áreas não afetadas à regularização fundiária, e as demais previstas nesta Lei”; 

CONSIDERANDO que a Procuradoria da República nos Municípios possui atribuição para fiscalizar e atuar perante as demandas 

que envolvam a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tendo em vista o que dispõe o artigo 109, I da CRFB/1988 e que eventual 

judicialização da questão deverá ocorrer perante o respectivo Juízo Federal; 

CONSIDERANDO que a regularização fundiária de terras federais na Amazônia visa a atingir dois escopos legítimos: promover a 

inclusão social e a justiça agrária, dando amparo a posseiros de boa-fé, que retiram da terra o seu sustento; e aperfeiçoar o controle e a fiscalização do 

desmatamento na Amazônia, ao permitir uma melhor definição dos responsáveis pelas lesões ao meio ambiente nas áreas regularizadas; 

CONSIDERANDO que quase um milhão de pessoas estiveram envolvidas em conflitos no campo no Brasil em 2018, segundo dados 

contidos no relatório Conflitos no campo no Brasil 2018, da Comissão Pastoral da Terra (CPT); 

CONSIDERANDO que relatos de graves conflitos e violações de direitos humanos ocorridos no Lote 83 da Gleba Bacajá, no 

município de Anapu/PA, noticiados pela Comissão Pastoral da Terra – Xingu ensejaram a instauração do Inquérito Civil nº 1.23.003.000169/2015-74, 

em 19 de abril de 2015; 

CONSIDERANDO que a Comissão Pastoral da Terra comunicou, em 2018, que a situação do Lote 83 da Gleba Bacajá se mantinha 

a mesma quanto à corrupção, fraude, violência e refúgio de pistoleiros (fl. 43); 

CONSIDERANDO que o imóvel referido compreende área de aproximadamente 3.000ha (três mil hectares), drenada pelos Rios 

Bacajá e Xingu; 

CONSIDERANDO que a área está localizada em Zona de Consolidação e Expansão de atividades produtivas do ZEE BR-163; 

CONSIDERANDO que a estrutura hídrica fundiária concentrada do município de Anapu/PA demanda urgente intervenção estatal; 

CONSIDERANDO que, segundo informações do INCRA, indícios apontam pela reversão do destaque do imóvel ao patrimônio 

público e que os aspectos agronômicos sobre a qualidade das terras, mercado regional de recursos hídricos, florestais e ambientais apontam para a 

viabilidade de implantação de um Projeto de Assentamento de Reforma Agrária (fls. 60/64); 

CONSIDERANDO a necessidade de investimento no desenvolvimento econômico rural da região de Anapu/PA como medida de 

mitigação dos impactos econômicos, sociais e ambientais trazidas pela implantação de macroempreendimentos na região, constatada por ocasião da 

Vistoria Interinstitucional realizada nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019 junto às comunidades da Volta Grande do Rio Xingu (fls. 66/66-v); 

CONSIDERANDO manifestação técnica do INCRA favorável à destinação do Lote 83 ao Programa Nacional de Reforma Agrária, 

e que para a viabilização de tal destinação é necessária a confecção de Laudo Agronômico de Fiscalização para a criação de assentamento; 

RESOLVE 

(1) RECOMENDAR ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, sob pena de adoção 

das medidas administrativas e judiciais cabíveis, dentre elas o ajuizamento de ações pertinentes, em caso de não cumprimento da recomendação, que 

realize o Laudo Agronômico de Fiscalização (LAF) complementar da área do Lote 83 da Gleba Bacajá, em Anapu/PA, a fim de aferir a viabilidade 

técnica para fins de reforma agrária; 

(2) FIXAR, na forma do art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar nº 75/93 e do art. 10 da Resolução CNMP nº 164/2017, O PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, a contar do recebimento da presente, para que comunique se pretende acatar o disposto nesta Recomendação, apresentando 

informações detalhadas sobre as providências já adotadas para o seu atendimento ou eventuais justificativas para o seu não atendimento, acompanhadas 

de documentação comprobatória; 

Publique-se no sítio eletrônico desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF nº 87/06, c/c art. 2º, inc. IV, da Resolução CNMP nº 164/2017. 

Encaminhe-se cópia da presente Recomendação: 

i) à Unidade Avançada do INCRA em Altamira/PA; 

ii) à Procuradoria Federal especializada do INCRA em Santarém/PA; 

iii) à Promotoria de Justiça Agrária de Altamira/PA; e 

iv) à Promotoria de Justiça de Anapu/PA. 

 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-PT-PB-00004220-2019| 

PORTARIA N° 51, DE 12 DE JULHO DE 2019 

 

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

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

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

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

c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
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d) considerando o disposto na Resolução nº 77, de 14 de setembro de 2004, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) Resolve instaurar Inquérito Civil com objetivo de investigar ocupações irregulares nas Áreas e Preservação Permanente – APP, 

bem como, o lançamento de efluentes sem tratamento, no Rio Espinharas de Patos/PB. 

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

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

 

TIAGO MISAEL DE J. MARTINS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00029370-2019| 

PORTARIA Nº 137, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Referência: PP nº 1.24.000.000062/2019-42 

 

A PROCURADORA DA REPÚBLICA JANAÍNA ANDRADE DE SOUSA, lotado na Procuradoria da República no Estado da 

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

RESOLVE: 

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

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

fim de apurar a omissão na prestação de contas de recursos federais utilizados pela E.E.E.F. Claudina M. de Moura, conforme apontamento da Comissão 

Permanente de Inquérito/CPI. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 

II. Cumpra-se do despacho nº 8512/2019; 

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

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

 

JANAINA ANDRADE DE SOUSA 

Procuradora da República 

(Em substituição ao 9º Ofício) 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PRA-PR-00002989-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 17 DE JULHO DE 2019 
 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal, e: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas no artigo 127 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 75/1993; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

DETERMINO: 

1. A autuação de Procedimento Administrativo sem caráter investigatório, tendo por objeto “Acompanhar requerimento de restituição 

de menor levado para Portugal pela genitora Alessandra Gonçalves da Silva, sem consentimento do genitor Francisco Carlos Rossi.”, na seguinte 

conformidade: 

Classe: Procedimento Administrativo 

Área de Atuação: COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

Unidade Responsável pelo acompanhamento: GABPRM1-HGO – HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Município: Maringá/PR 

Grupo Temático: 1ª Câmara – Direitos Sociais e Atos Administrativos em geral. 

Temas CNMP: 10921 – Repatriação de Criança ou Adolescente. 

Prazo de tramitação: 1 ano. 

Grau de sigilo: Reservado. 

2. A fixação de cópia desta Portaria em local próprio desta Procuradoria da República no Município de Paranavaí/PR, nos termos do 

que prevê o artigo 7º, inciso IV, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

3. A imediata comunicação, à Egrégia Secretaria de Cooperação Internacional do MPF a respeito do presente ato, para conhecimento 

e publicação, nos termos da Resolução CNMP nº 23/2007, artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, Resolução CNMP nº 174/2017, art. 9º e Resolução CSMPF nº 

87/2006, art. 6º. 
 

HENRIQUE GENTIL OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-JAC-PR-00002043-2019| 

PORTARIA Nº 33, DE 17 DE JULHO DE 2019 
 

EMENTA:  Meio Ambiente. Irregularidades ambientais. Estãncia Recreativa 

Biguá, às margens do Rio Capivara. Município de Primeiro de Maio/PR. 

Conversão do feito 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 envolvendo o meio ambiente (art. 

129, III, da Constituição Federal e art. 1º, I, da Lei nº 7.347/1985), 

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

para defesa de tais interesses, conforme reconhecido expressamente na Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC n. 75, de 20/05/1993, artigo 6º; 

CONSIDERANDO o presente expediente instaurado a partir do envio pelo Ministério Público Federal de Notícia Crime acerca de 

supostas irregularidades ambientais; 

CONSIDERANDO o lapso temporal já transcorrido desde a instauração do presente procedimento preparatório, porém com 

necessidade de posteriores diligências; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório 1.25.005.000706/2018-34 em INQUÉRITO CIVIL, na forma do Artigo 2º, 

parágrafos 6º e 7º, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, para, sob sua presidência, apurar supostas irregularidades 

ambientais cometidas pelo proprietário da Estância Recreativa Biguá - Chácaras 04 e 05, situada às margens da Represa Capivara, Município de Primeiro 

de Maio/PR. 

Autue-se e registre-se, com as necessárias providências. 

 

DIOGO CASTOR DE MATTOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00052004-2019| 

PORTARIA Nº 380, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 750/2019/PGJ/PR, resolve 

D E S I G N A R 

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

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

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

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

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL 
MOTIVO / 

PERÍODO  

RES. 

PGJ 

FERNANDA MARIA CAMPANHA MOTTA RIBAS 

Promotora de Justiça de Enfr. Violência Doméstica contra a Mulher de 

CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

002ª z.e. de 

CURITIBA 

Férias 

15 a 19/07/19 

3680/19 

3914/19 

GISLAINE DE ABREU STADLER 

Promotora de Justiça da 07ª Vara de Família de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

003ª z.e. de CURITIBA 
Férias 

08 a 12/07/19 
4327/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO SUL 

007ª z.e. de 

CERRO AZUL 

Férias 

04 a 27/07/19 
3920/19 

ANA CRISTINA CUBAS CESAR 

Promotora Substituta da 53a Seção Judiciaria da LAPA 

010a z.e. da 

LAPA 

Afastamento 

15 a 19/07/19 
4332/19 

CLARA DE CAMPOS MARTINS RODRIGUES 

Promotora Substituta da 71ª Seção Judiciária de PINHÃO 

(Alterando em parte a Portaria nº 358/19-PRE) 

011ª z.e. de 

RIO NEGRO 

Afastamento 

08/07/19 
4015/19 

GUILHERME CARVALHO CAVALCANTE OLIVEIRA 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciaria de LOANDA 
013ª z.e. de PALMEIRA 

Férias 

11 e 12/07/19 
4323/19 

MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 

Promotor de Justiça da 16ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

014ª z.e. de PONTA GROSSA 
Afastamento 

16 a 19/07/19 
4091/19 

MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 

Promotor de Justiça da 16ª PJ de PONTA GROSSA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

015ª z.e. de 

PONTA GROSSA 

Afastamento 

10 a 12/07/19 
4391/19 

RAFAEL MUZY BITTENCOURT 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de CASTRO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

016ª z.e. de 

CASTRO 

Férias 

08/07 a 06/08/19 
3680/19 

ERIC PRETE VASCONCELOS 

Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciária de IBAITI 
019ª z.e. de TOMAZINA 

Férias 

15 a 29/07/19  
3680/19 

TIAGO INFORÇATTI RODRIGUES 

Promotor substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU BRAZ 

020ª z.e. de WENCESLAU 

BRAZ 

Férias 

08 a 22/07/19 
3680/19 

TIAGO INFORÇATTI RODRIGUES 

Promotor substituto da 52ª Seção Judiciária de WENCESLAU BRAZ 

021ª z.e. de 

SIQUEIRA CAMPOS 

Férias 

01 a 30/07/19 
3979/19 

BRUNO FIGUEIREDO CACHOEIRA DANTAS 

Promotor Substituto da 45ª Seção Judiciária de SANTO ANTONIO DA 

PLATINA 

022ª z.e. de SANTO 

ANTONIO DA PLATINA 

Afastamento 

15 e 16/07/19 
4415/19 

KELE CRISTIANI DIOGO BAHENA 

Promotora de Justiça da 03ª PJ de SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 

022ª z.e. de SANTO 

ANTÔNIO DA PLATINA 

Afastamento 

05/07/19 
4171/19 
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(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

MARISTELA APARECIDA CANHOTO CARULA 

Promotora de Justiça da 02ª PJ de JACAREZINHO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

024ª z.e. de JACAREZINHO 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

22 e 23/07/19 

4056/19 

LEONARDO GOMES FERRARI 

Promotor Substituto da 37 ª Seção Judiciaria de LOANDA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

025ª z.e. de CAMBARÁ 
Férias 

08 a 12/07/19 
4149/19 

BERNARDO MARINO CARVALHO 

Promotor Substituto da 54ª Seção Judiciária de ANDIRÁ 

025ª z.e. de 

CAMBARÁ 

Afastamento 

13 a 27/07/19 

3809/19 

4149/19 

GUILHERME MARTINS AGOSTINI 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CORNÉLIO PROCÓPIO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

026ª z.e. de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

Afastamento 

09 a 12/07/19 
4160/19 

LETICIA VIEIRA LADEIRA ARANTES 

Promotora Substituta da 70ª Seção Judiciaria de JAGUARIAIVA 

027ª z.e. de 

PIRAÍ DO SUL 

Afastamento 

18 e 19/07/19 
4131/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciaria de IRAITI 
029ª z.e. de IMBITUVA 

Afastamento 

11 e 12/07/19 
4231/19 

MATEUS ALVES DA ROCHA 

Promotor Substituto da 33ª Seção Judiciária de IRATI 
029ª z.e. de IMBITUVA 

Férias 

15/07 a 04/08/19 

3724/19 

4321/19 

PEDRO SCALCO 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PRUDENTÓPOLIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

030ª z.e. de 

PRUDENTÓPOLIS 

Férias 

15 a 29/07/19  
3724/19 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 

Promotor Substituto da 66ª Seção Judiciaria de PRUDENTÓPOLIS 

030ª z.e.. de 

PRUDENTÓPOLIS 

Afastamento 

05/07/19 
4117/19 

CAIO HIDEKI KUSABA 

Promotor Substituto da 33a Seção Judiciaria de IRATI 

034a z.e. de 

IRATI 

Afastamento 

16/07/19 
4334/19 

RENATO TEATINI DE CARVALHO 

Promotor Substituto da 22ª Seção Judiciaria de ASSAÍ 

035ª z.e. de 

ASSAÍ 

Afastamento 

10 a 12/07/19 
4112/19 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO 

Promotor Substituto da 66ª Seção Judiciária de PRUDENTÓPOLIS 

036ª z.e. de 

IPIRANGA 

Férias 

01 a 15/07/19 
3724/19 

GUILHERME AFONSO LARSEN BARROS 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de PITANGA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

038ª z.e. de PITANGA 
Férias 

09 a 22/07/19 
3680/19 

AMANDA GEHR 

Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciária de PITANGA 
038ª z.e. de PITANGA 

Férias 

08/07/19 
3680/19 

DIEGO FREITAS RODRIGUES DOS SANTOS 

Promotor Substituto da 48ª Seção Judiciaria de TELÊMACO BORBA 
039ª z.e. de RESERVA 

Afastamento 

10/07 e de 

15 a 18/07/19 

4310/19 

EDVALDO JOSÉ DE LIMA 

Promotor de Justiça da 5ª PJ de LONDRINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

041ª z.e. de LONDRINA 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

11/07/19 

4194/19 

JOSILAINE ALETEIA DE ANDRADE CESAR 

Promotora de justiça da 22ª PJ de LONDRINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

041ª z.e. de LONDRINA 
Férias 

21 a 29/07/19  
3680/19 

EDVALDO JOSÉ DE LIMA 

Promotor de Justiça da 5ª PJ de LONDRINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

041ª z.e. de LONDRINA 
Férias 

15 a 20/07/19  
3680/19 

EDVALDO JOSÉ DE LIMA 

Promotor de Justiça da 05ª PJ de LONDRINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

042ª z.e. de LONDRINA 
Férias 

08 a 12/07/19 

 

4016/19 

CLAUDIO CESAR CORTESIA 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de GUARAPUAVA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

043ª z.e. de 

GUARAPUAVA 

Férias 

04 a 08/07/19 

3680/19 

4030/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 578ª Seção Judiciária de RIO BRANCO DO 

SUL 

048ª z.e. de BOCAIÚVA DO 

SUL 

Férias 

08 a 22/07/19 
3728/19 

DIEGO RINALDI CORDOVA 

Promotor Substituto da 57ª Seção Judiciaria de RIO BRANCO DO SUL 

048ª z.e. de BOCAIÚVA DO 

SUL 

Afastamento 

23 e 24/07/19 
4115/19 

JULIANO MARCONDES PAGANINI 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de 

COLOMBO 

Férias 

08 a 30/07/19 

3680/19 e 

4381/19 

LEONARDO GOMES FERRARI 

Promotor Substituto da 37ª Seção Judiciária de LOANDA 
058ª z.e. de BANDEIRANTES 

Férias 

15 a 29/07/19  
3680/19 
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RENATO TEATINI DE CARVALHO 

Promotor Substituto da 22ª Seção Judiciaria de ASSAÍ  

063ª z.e. de 

SÃO JERÔNIMO DA SERRA 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

05/07/19 

4220/19 

WAGNER KABA 

Promotor Substituto da 58ª Seção Judiciária de PORECATU 

064ª z.e. de 

JAGUAPITÃ 

Afastamento 

15/07/19 
4407/19 

LUCILIO DE HELD JUNIOR 

Promotor de Justiça da 1ª PJ de ASTORGA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

067ª z.e. de ASTORGA 
Férias 

12/07/19 
4350/19 

ANDREA SIMONE FRIAS 

Promotora de Justiça da 15ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

068ª z.e. de 

CASCAVEL 

Afastamento 

10 a 15/07/19 
4129/19 

LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN 

Promotora de Justiça da 12ª PJ de CASCAVEL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

068ª z.e. de 

CASCAVEL 

Afastamento 

16 a 19/07/19 
4129/19 

RAPHAEL FLEURY ROCHA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de NOVA ESPERANÇA 

(conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

071ª z.e. de 

NOVA ESPERANÇA 

Férias 

17 a 26/07/19 
3893/19 

JARLENE APARECIDA BANDOLI MONTEIRO 

Promotora Substituta da 24ª Seção Judiciária de CASTRO 

074ª z.e. de 

PEABIRU 

Férias 

08/07 a 06/08/19 
3680/19 

WALTER SHINJI YUYAMA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de CAMBÉ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

078ª z.e. de CAMBÉ 
Afastamento 

09 a 12/07/19 
4155/19 

ERIC PRETE VASCONCELOS 

Promotor Substituto da 31ª Seção Judiciaria de IBAITI 

079ª z.e. de 

IBAITI 

Afastamento 

15 a 26/07/19 
4235/19 

THIAGO GEVAERD CAVA 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de IBIPORÃ 

(conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

080ª z.e. de 

IBIPORÃ 

Férias 

08/07 a 25/07/19 

3724/19 

3900/19 

ADRIANO MIYOSHI 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de LOANDA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

085ª z.e. de 

LOANDA 

Férias 

08/07 a 02/08/19 e 

de 11 a 14/11/19 

3680/19 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de UMUARAMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

089ª z.e. de UMUARAMA 
Férias 

16 a 21/07 

3680/19 

4380/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciária de COLORADO 

091ª z.e. de 

PARANACITY 

Férias 

05 a 10/07/19 
4038/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciária de COLORADO 

091ª z.e. de 

PARANACITY 

Afastamento da 

Comarca 

16 a 19/07/19 

4417/19 

VIVIAN CHRISTIANE SANTOS KLOCK 

Promotora de Justiça da 2ª PJ de GOIOERÊ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

092ª z.e. de GOIOERÊ 
Afastamento 

12/07/19 
4189/19 

EGÍDIO KLAUCK 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de IVAIPORÃ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

093ª z.e. de IVAIPORÃ 

Férias 

22/07 a 01/08/19 e 

de 31/10 a 14/11/19 

3680/19 

4055/19 

EGÍDIO KLAUCK 

Promotor de Justiça da 02ª PJ de IVAIPORÃ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

093ª z.e. de IVAIPORÃ 

Férias 

11, 16, 17 e 

18/07/19 

3680/19 

4055/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor Substituto da 39ª Seção Judiciaria de COLORADO 
095ª z.e. de COLORADO 

Férias 

22 a 31/08/19 
4298/19 

THAYNA REGINA NAVARROS COSME 

Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciaria de CORNÉLIO 

PROCÓPOIO 

099ª z.e. de 

CONGONHINHAS 

Afastamento 

08 a 11/07/19 
4156/19 

ROBERTSON FONSECA DE AZEVEDO 

Promotor de Justiçada 42ª Seção Judiciária de PARANAVAÍ 

(Alterando em parte a Portaria nº 358/19-PRE) 

100ª z.e. de 

PARAÍSO DO NORTE 

Designação 

01/07/19 
3996/19 

DANIEL EULALIO CARAM FARAH 

Promotor de Justiça da 06ª Seção Judiciária de MARINGÁ 
102ª z.e. de MANDAGUAÇU 

Férias 

19/08 a 02/09/19 
3680/19 

DANIEL EULALIO CARAM FARAH 

Promotor de Justiça da 06ª Seção Judiciária de MARINGÁ 

102ª z.e. de 

MANDAGUAÇU 

Licença Especial 

03 a 20/09/19 
3937/19 

RICARDO AUGUSTO FARIAS MONTEIRO 

Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciaria de BELA VISTA DO 

PARAÍSO  

104ª z.e. de PRIMEIRO 

DE MAIO 

Férias 

22/07 a 20/08/19 
4324/19 
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AMANDA GEHR 

Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciária de PITANGA 

106ª z.e. de 

CÂNDIDO DE ABREU 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

05 a 09/07/19 

4057/19 

GUSTAVO ELOI RAZERA 

Promotor de Justiça da 1a PJ de CAPANEMA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

107a z.e. de CAPANEMA 
Afastamento 

17/07/19 
4361/19 

JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciaria de IVAIPORÃ  

110ª z.e. de 

FAXINAL 

Afastamento 

22 e 23/07/19 
4127/19 

ANDRÉ LUIZ QUERINO COELHO 

Promotor de Justiça da 2ª PJ de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

122a z.e. de 

SÃO MIGUEL 

DO IGUAÇU 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

19/07/19 

4342/19 

LUIZ ALEXANDRE PRESTES DE SOUZA 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de PALOTINA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de PALOTINA 
Afastamento 

08 e 09/07/19 
4159/19 

TEILOR SANTANA DA SILVA 

Promotor Substituto da 69a Seção Judiciaria de CORBÉLIA 
126a z.e. de CORBÉLIA 

Afastamento 

12 a 16/07/19 
4331/19 

TALES ALVES PARANAHIBA 

Promotor de Justiça da 135ª z.e. de PÉROLA 

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

128ª z.e. de 

ALTO PIQUIRI 

Afastamento 

15 a 24/07/19 
4021/19 

NARA MIRELLA LEAL PALRINHAS 

Promotora Substituta da 38ª Seção judiciária de MEDIANEIRA 

(Alterando em parte a Portaria nº 358/19-PRE) 

129ª z.e. de 

SANTA HELENA 

Férias 

12 a 26/07/19 

3680/19 

3922/19 

4183/19 

AMANDA GEHR 

Promotora Substituta da 44ª Seção Judiciaria de PITANGA 
134a z.e. de PALMITAL 

Afastamento 

12/07/19 
4330/19 

RENAN GUILHERME GOES DE LIMA 

Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciaria de IPORÃ 
135ª z.e. de PÉROLA 

Férias 

08 a 12/07/19 
4292/19 

JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO 

Promotor Substituto da 34ª Seção Judiciaria de IVAIPORÃ 
136ª z.e. de GRANDES RIOS 

Afastamento 

15 a 19/07/19 
4232/19 

PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciária de DOIS VIZINHOS 
140ª z.e. de MARMELEIRO 

Férias 

17 a 31/07/19  
3680/19 

ADOLFO VAZ DA SILVA 

Promotor de Justiça da 4ª PJ de FAZENDA RIO GRANDE 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

144ª z.e. de FAZENDA 

RIO GRANDE 

Afastamento 

11 e 12/07/19 
4346/19 

SANDRES SPONHOLZ 

Promotor de Justiça da 04ª PJ de TOLEDO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

148ª z.e. de TOLEDO 
Férias 

08 a 22/07/19  
3680/19 

HERON FONSECA CHAGAS 

Promotor Substituto da 39a Seção Judicaria de COLORADO 
150a z.e. de SANTA FÉ 

Férias 

15 a 29/07/19 

3680/19 

4389/19 

LUCAS LOSH ABAID 

Promotor Substituto da 65ª Seção Judiciaria de CORONEL VIVIDA 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Afastamento 

05/07/19 
4087/19 

PEDRO TENORIO SOARES VIEIRA TAVARES 

Promotor Substituto da 64ª Seção Judiciaria de DOIS VIZINHOS 

151ª z.e. de 

SÃO JOÃO 

Férias 

08 a 12/07/19 
4125/19 

FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS 

Promotor de Justiça Substituto de PINHAIS E PIRAQUARA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria 358/19) 

155ª z.e. de 

PIRAQUARA 

Férias 

11 e 12/07/19 

3680/19 

3977/19 

SARAH DREHER RIBAS PAIVA 

Promotora de Justiça da 01ª PJ de RIO BRANCO DO SUL 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

156ª z.e. de 

RIO BRANCO 

DO SUL 

Afastamento 

08/07/19 
4177/19 

VINÍCIUS HENRIQUE BOFO 

Promotor de Justiça da 1ª PJ de QUEDAS DO IGUAÇU 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

163ª z.e. de QUEDAS DO 

IGUAÇU 

Afastamento 

11 e 12/07/19 
4111/19 

TEILOR SANTANA DA SILVA 

Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciaria de CORBÉLIA 

169ª z.e. de CAMPINA DA 

LAGOA  

Afastamento 

12/07/19 
4190/19 

CRISTIANE CORSO RUARO 

Promtora de Justiça da 1ª Vara da Inf. e Juvent. de CURITIBA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

176ª z.e. de 

CURITIBA 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

04/07/19 

4227/19 

LIGIA CAMARGO GRASSO 

Promotora de Justiça da 04ª PJ de CAMPO MOURÃO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

(Alterando em parte a Portaria nº 358/19-PRE) 

183ª z.e. de 

CAMPO MOURÃO 

Férias 

15 e 16/07/19 

3680/19, 

3991/19 e 

4414/19 

ALESSANDRO BETTEGA ALMEIDA 186ª z.e. de COLOMBO Afastamento 3863/19 
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Promotor de Justiça da 01ª PJ de COLOMBO 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

03/07/19 

RICARDO MALEK FREDEGOTO 

Promotor de Justiça da 03ª PJ de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

192ª z.e. de 

MARINGÁ 

Afastamento 

15/07/19 
4387/19 

GLADYSON SADAO ISHIOKA 

Promotor de Justiça de PONTAL DO PARANÁ 
194ª z.e. de MATINHOS 

Licença para 

Tratamento de 

Saúde 

08/07/19 

4201/19 

MARCELO BRUNO MARQUES 

Promotor de Justiça da 6ª PJ de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

199ª z.e. de 

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Férias 

01 a 28/07/19 
3680/19 

IVANDECI JOSÉ CABRAL JUNIOR 

Promotor de Justiça da 01ª PJ de SARANDI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

206ª z.e. de 

SARANDI 

Férias 

15 a 29/07/19  
3680/19 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00052008-2019| 

PORTARIA Nº 381, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL SUBSTITUTO NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 749/2019-GAB/PGJ, resolve 

D E S I G N A R 

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

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

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

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

 

ATO 

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

424/19 KARINA FREIRE GONÇALVES DE ALMEIDA CURIÚVA 119ª 15/07/19 

423/19 LEANDRO SURIANI DA SILVA SALTO DO LONTRA 162ª 09/07/19 

422/19 AMANDA RIBEIRO DOS SANTOS JAGUAPITÃ 064ª 08/07/19 

 

ALESSANDRO JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral Substituto 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00004495-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório n.º 1.26.004.000013/2019-03 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das funções institucionais 

estabelecidas no art. 129, II e III, da Constituição; 

CONSIDERANDO que, nos termos dos arts. 6º e 38 da Lei Complementar n.º 75/1993, compete ao Ministério Público Federal, dentre 

outras incumbências, em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, promover o inquérito civil, 

a ação civil pública e outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, para a proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio 

público e social, da probidade administrativa, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dos 

interesses relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, da ordem econômica 

e financeira, da ordem social, do patrimônio cultural brasileiro, da manifestação de pensamento, de criação, de expressão ou de informação; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução n.º 
87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF); 

CONSIDERANDO o que consta dos autos em epígrafe, originados de notícia apresentada pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, e que "apura possíveis irregularidades na obra de construção da Creche Nossa Senhora do Carmo, localizada no Município 

de Ouricuri/PE. A obra é objeto do convênio PAR 12816. A prefeitura realizou concorrência, gerando o Contrato 55/2017, no valor de R$ 1.269.419,28. 

Representação feita a partir do Relatório de Fiscalização em Entes Federativos - 05º Ciclo. Ordem de Serviço 201800959, da CGU"; 

CONSIDERANDO que, numa análise preliminar, o objeto do presente procedimento insere-se no rol de atribuições do Ministério 

Público Federal, em razão de afetar recursos públicos federais; 

RESOLVE instaurar Inquérito Civil para apurar os fatos noticiados. 

Após os registros de praxe, publique-se e reautue-se o presente feito como Inquérito Civil, atualizando-se a descrição do objeto no 

Sistema Único e na capa dos autos conforme o texto entre aspas acima, vinculando-lhe à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
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Federal e registrando a sua classificação temática como: 10011 - Improbidade Administrativa (Atos Administrativos/DIREITO ADMINISTRATIVO E 

OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO). 

Ficam os servidores lotados no Setor Jurídico ou neste Ofício de Ouricuri, desta Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos 

autos os documentos produzidos pelo procurador da República ou por sua determinação, certidões, relatórios da situação do feito, extratos de consulta a 

dados públicos sobre os fatos apurados ou sobre pessoas possivelmente envolvidas, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre que 

houver o cumprimento integral das diligências já determinadas, o vencimento do prazo de conclusão de feito ou quando advierem questões para imediata 

apreciação do procurador da República, os autos deverão ser feitos conclusos. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado ao final dos autos. 

 

ANDRE ESTIMA DE SOUZA LEITE 

Procurador da República 

Em exercício de substituição 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-SRN-PI-00002468-2019| 

PORTARIA Nº 6, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

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

constitucionais, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição, bem como nas previsões inscritas nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e 

CONSIDERANDO a Promoção de Arquivamento exarada nos autos do Inquérito Civil Público n° 1.27.002.000137/2015-30, em que 

se determinou a instauração de Procedimento Administrativo com o objetivo de realizar o acompanhamento do processo de implantação do batalhão da 

Polícia Ambiental para atender à microrregião de São Raimundo Nonato, onde se localizam os PARNAS Serra da Capivara e Serra das Confusões. 

RESOLVE: 

INSTAURAR, através da presente portaria, diante do que preceituam os artigos 8° e 9° da Resolução CSMPF nº 174/2017, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, cujo objeto corresponde ao acompanhamento do processo de implantação do batalhão da Polícia Ambiental 

para atender à microrregião de São Raimundo Nonato, onde se localizam os PARNAS Serra da Capivara e Serra das Confusões. 

DETERMINAR ao Setor Jurídico desta Procuradoria da República no município de São Raimundo Nonato que oficie o Governador 

do Estado do Piauí para que se manifeste, em 10 (dez) dias úteis, sobre o Acordo de Cooperação Técnica (anexo), firmado entre a União, o Governo do 

Piauí e a FUNDHAM, em especial, sobre a Cláusula Segunda, inciso III, alínea "b", a qual prevê, como uma obrigação assumida pelo Governo piauiense, 

a implementação da Polícia Ambiental no município de São Raimundo Nonato - PI. 

Autue-se, registre-se e publique-se a presente Portaria. 

Ademais, determino que tal procedimento tenha prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da data da autuação. 

 

IGOR LIMA GOETTENAUER DE OLIVEIRA 

Procurador da República 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00067833-2019| 

PORTARIA Nº 809, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Revoga a Portaria PR-RJ Nº 749/2019 para cancelar as férias do Procurador da 

República FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE no período de 14 a 23 de agosto 

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 FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE solicitou cancelamento de férias de 

14 a 23 de agosto de 2019 (Portaria PR-RJ Nº 749/2019, publicada no DMPF-e 124 - Extrajudicial de 04 de julho de 2019, Página 14), resolve: 

Art. 1º Revogar a Portaria PR-RJ Nº 749/2019 para cancelar as férias do Procurador da Republica FELIPE ALMEIDA BOGADO 

LEITE no período de 14 a 23 de agosto de 2019. 

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

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00067797-2019| 

PORTARIA Nº 812, DE 17 DE JULHO DE 2019 
 

Consigna a licença médica do Procurador da República CLÁUDIO MÁRCIO DE 

CARVALHO CHEQUER no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2019. 

 

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

considerando licença médica do Procurador da República CLÁUDIO MÁRCIO DE CARVALHO CHEQUER no período de 31 de julho a 02 de agosto 

de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República CLÁUDIO MÁRCIO DE CARVALHO CHEQUER da distribuição de todos os feitos e 

audiências que lhe são vinculados no período de 31 de julho a 02 de agosto de 2019. 

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

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

 

CARMEN SANTANNNA 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00068138-2019| 

PORTARIA Nº 816, DE 18 DE JULHO DE 2019 

 

Dispõe sobre férias do Procurador da República FELIPE ALMEIDA BOGADO 

LEITE no período de 21 a 30 de agosto 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 FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE solicitou fruição de férias no período 

de 21 a 30 de agosto de 2019, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República Procurador da República FELIPE ALMEIDA BOGADO LEITE, no período de 21 a 30 de 

agosto 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-RSD-RJ-00004881-2019| 

PORTARIA N° 7, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Instauração de Inquérito Civil a partir do Procedimento Preparatório – PP n° 

1.30.008.000079/2019-22 

 

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no exercício de suas 

funções institucionais e, 

Considerando a previsão inserta no art. 129, III, da Constituição da República; 

Considerando o que dispõe o art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75, de 20.05.1993; 

Considerando a incumbência prevista no art. 7º, I, da aludida Lei Complementar; 

Considerando que o objeto desta investigação insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal com atuação no Município 

de Resende/RJ; 

Considerando o disposto na Resolução nº 23, de 17.09.2007, alterada pela Resolução nº 35, de 23.03.2009, ambas editadas pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

Considerando o disposto na Resolução nº 87, de 03.08.2006, alterada pela Resolução nº 106, de 06.04.2010, ambas editadas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

Resolve: 

Converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.008.000079/2019-22 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao contido 

no art. 4º, da Resolução CNMP nº 23/2007, e no art. 5º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, a apuração do(s) fato(s) abaixo especificado(s): 

Descrição resumida dos fatos investigados: foi instaurado procedimento a partir de representação formulada pela ASSOCIAÇÃO 

DOS AMIGOS DE ITATIAIA (AAI), narrando supostas irregularidades praticadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade/Parque Nacional do Itatiaia (ICMBio/PNI) na condução do processo de desapropriação das propriedades particulares inseridas nos limites 

do parque. Segundo a associação representante, o processo de desapropriação estaria eivado de vícios e irregularidades. 

Estabelece a título de diligências iniciais: o acautelamento dos autos no gabinete por 45 (quarenta e cinco) dias, aguardando resposta 

ao ofício expedido ao ICMBio/PNI. 

Determina a publicação desta Portaria, pelo prazo de 15 (quinze) dias, no mural de avisos da Procuradoria da República no Município 

de Resende - RJ, nos termos do que prevê o art. 4º, VI, c/c art. 7º, IV, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da 

Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Ordena, ainda, que seja comunicada a Douta 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal a respeito do 

presente ato, para conhecimento e publicação, nos termos do que prevê: o art. 4º, VI, c/c art. 7º, § 2º, I e II, ambos da Resolução CNMP nº 23/2007; o 

art. 6º, c/c art. 16, § 1º, I, ambos da Resolução CSMPF nº 87/2006. 

Manda, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, mantendo-se a mesma 

ementa. 

 

PAULO SÉRGIO FERREIRA FILHO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SRO-RS-00001737-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Ref.: NF nº 1.29.015.000189/2019-16. Objeto: subsidiar propositura de ação civil 

"ex delicto", nos termos do art. 63 do Código Penal, visando à reparação do dano 

ambiental reconhecido nos autos do processo 5003443- 26.2014.4.04.7115, 

condenados MÁRCIO JOSÉ SCHMIDT e PAULINHO ZAVALHIA. Vinculado 

à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006: 

CONSIDERANDO que a defesa do meio ambiente é função institucional do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 

75/93, art. 5º, inciso III, “d”); 
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CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas, em 

razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados (Lei Complementar 

nº 75/93, art. 6º, inciso XIX, “b”); 

CONSIDERANDO que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente equilibrado, sendo tal direito inerente às garantias 

fundamentais do ser humano, por força do artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que o art. 186 do Código Civil, por sua vez, traz a previsão legal para a reparação civil pelos ilícitos penais, de 

forma ampla; 

CONSIDERANDO que o art. 63 do Código de Processo Penal prescreve que transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 

promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, sendo certo que, nos 

casos de crimes cometidos contra o meio ambiente, o Ministério Público possui legitimidade para pleitear a reparação do dano; 

CONSIDERANDO que o art. 67, II, do Código de Processo Penal prescreve que não impede a propositura de ação civil a decisão 

que julgar extinta a punibilidade; 

CONSIDERANDO que o artigo 91, inciso I, do Código Penal determina que são efeitos da condenação: “tornar certa a obrigação de 

indenizar o dano causado pelo crime”; 

CONSIDERANDO que o art. 20 da Lei n° 9.605/98 estabelece que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente”, esclarecendo, 

em seu parágrafo único, que “transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem 

prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”; 

CONSIDERANDO que, sendo a degradação ambiental reconhecida em sentença penal condenatória, constitui-se ela em título 

executivo judicial da obrigação de fazer (reparar e/ou compensar o dano ambiental), ou de pagar quantia certa (caso a tutela específica ou o resultado 

prático equivalente demonstrem-se inviáveis); 

CONSIDERANDO que, nos autos da ação de crimes ambientais nº 5003443- 26.2014.4.04.7115, MÁRCIO JOSÉ SCHMIDT e 

PAULINHO ZAVALHIA foram condenados pela prática do crime previsto pelo art. 48 da Lei nº 9.605/98, consistente na manutenção de uma casa de 

alvenaria de dois pisos, medindo 8m x 7m, localizada estrada que dá acesso ao Município de Porto Luceno/RS; 

CONSIDERANDO que, nos autos do procedimento administrativo nº 1.29.015.000008/2018-71, foi constatada pela polícia ambiental 

a manutenção do imóvel irregular; 

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

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

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

2°, I, II, III e parágrafo único da Resolução n° 87 do CSMPF); 

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

a proteção dos direitos constitucionais ( Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, VII, “a” ); e 

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

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

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

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

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

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

9° da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “subsidiar propositura de ação civil "ex delicto", nos termos do art. 63 do 

Código Penal, visando à reparação do dano ambiental reconhecido nos autos do processo 5003443- 26.2014.4.04.7115, condenados MÁRCIO JOSÉ 

SCHMIDT e PAULINHO ZAVALHIA” e determinar: 

1 - o registro, autuação e publicação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com prazo inicial de tramitação de 1 (um) ano (art. 9º da Resolução nº 23 

do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF); 

2 - a juntada ao presente feito de cópia da sentença condenatória, decisão de segundo grau (ementa e acórdão) e ficha individual da 

ação de crimes ambientais nº 5003443- 26.2014.4.04.7115. 

Após, voltem os autos conclusos para propositura de ação civil pública “ex delicto”. 

 

RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SRO-RS-00001738-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Ref.: NF nº 1.29.015.000190/2019-41. Objeto: subsidiar propositura de ação civil 

"ex delicto", nos termos do art. 63 do Código Penal, visando à reparação do dano 

ambiental reconhecido nos autos do processo 5003583-55.2017.4.04.7115, 

condenado SILVIO RICARDO HESLER. Vinculado à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão do MPF. 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006: 

CONSIDERANDO que a defesa do meio ambiente é função institucional do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 

75/93, art. 5º, inciso III, “d”); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas, em 

razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados (Lei Complementar 

nº 75/93, art. 6º, inciso XIX, “b”); 
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CONSIDERANDO que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente equilibrado, sendo tal direito inerente às garantias 

fundamentais do ser humano, por força do artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que o art. 186 do Código Civil, por sua vez, traz a previsão legal para a reparação civil pelos ilícitos penais, de 

forma ampla; 

CONSIDERANDO que o art. 63 do Código de Processo Penal prescreve que transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 

promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, sendo certo que, nos 

casos de crimes cometidos contra o meio ambiente, o Ministério Público possui legitimidade para pleitear a reparação do dano; 

CONSIDERANDO que o art. 67, II, do Código de Processo Penal prescreve que não impede a propositura de ação civil a decisão 

que julgar extinta a punibilidade; 

CONSIDERANDO que o artigo 91, inciso I, do Código Penal determina que são efeitos da condenação: “tornar certa a obrigação de 

indenizar o dano causado pelo crime”; 

CONSIDERANDO que o art. 20 da Lei n° 9.605/98 estabelece que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente”, esclarecendo, 

em seu parágrafo único, que “transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem 

prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”; 

CONSIDERANDO que, sendo a degradação ambiental reconhecida em sentença penal condenatória, constitui-se ela em título 

executivo judicial da obrigação de fazer (reparar e/ou compensar o dano ambiental), ou de pagar quantia certa (caso a tutela específica ou o resultado 

prático equivalente demonstrem-se inviáveis); 

CONSIDERANDO que, nos autos da ação de crimes ambientais nº 5003583- 55.2017.4.04.7115, SILVIO RICARDO HESLER foi 

condenado pela prática do crime previsto pelo art. 48 da Lei nº 9.605/98, consistente na pela manutenção de um porto clandestino, medindo 48m x 3m, 

localizada em Linha Bom Retiro, interior de Tiradentes do Sul/RS; 

CONSIDERANDO que, nos autos do procedimento administrativo nº 1.29.015.000008/2018-71, foi constatada pela polícia ambiental 

a manutenção do imóvel irregular; 

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

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

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

2°, I, II, III e parágrafo único da Resolução n° 87 do CSMPF); 

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

a proteção dos direitos constitucionais (Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, VII, “a” ); e 

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

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

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

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

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

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

9° da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “subsidiar propositura de ação civil "ex delicto", nos termos do art. 63 do 

Código Penal, visando à reparação do dano ambiental reconhecido nos autos do processo 5003583- 55.2017.4.04.7115, condenado SILVIO RICARDO 

HESLER” e determinar: 

1 - o registro, autuação e publicação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com prazo inicial de tramitação de 1 (um) ano (art. 9º da Resolução nº 23 

do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF); 

2 - a juntada ao presente feito de cópia da sentença condenatória, decisão de segundo grau (ementa e acórdão) e ficha individual da 

ação de crimes ambientais nº 5003583- 55.2017.4.04.7115. 

Após, voltem os autos conclusos para propositura de ação civil pública “ex delicto”. 

 

RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SRO-RS-00001736-2019| 

PORTARIA Nº 14, DE 17 DE JULHO DE 2019 

 

Ref.: NF nº 1.29.015.000188/2019-71. Objeto: subsidiar propositura de ação civil 

"ex delicto", nos termos do art. 63 do Código Penal, visando à reparação do dano 

ambiental reconhecido nos autos do processo 5005486- 33.2014.404.7115, 

condenado ADIR FERREIRA e JHONATAM RAFAEL FERREIRA. Vinculado 

à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006: 

CONSIDERANDO que a defesa do meio ambiente é função institucional do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 

75/93, art. 5º, inciso III, “d”); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover a responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas, em 

razão da prática de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados (Lei Complementar 

nº 75/93, art. 6º, inciso XIX, “b”); 

CONSIDERANDO que todos os cidadãos têm direito ao meio ambiente equilibrado, sendo tal direito inerente às garantias 

fundamentais do ser humano, por força do artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988; 

CONSIDERANDO que o art. 186 do Código Civil, por sua vez, traz a previsão legal para a reparação civil pelos ilícitos penais, de 

forma ampla; 
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CONSIDERANDO que o art. 63 do Código de Processo Penal prescreve que transitada em julgado a sentença condenatória, poderão 

promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros, sendo certo que, nos 

casos de crimes cometidos contra o meio ambiente, o Ministério Público possui legitimidade para pleitear a reparação do dano; 

CONSIDERANDO que o art. 67, II, do Código de Processo Penal prescreve que não impede a propositura de ação civil a decisão 

que julgar extinta a punibilidade; 

CONSIDERANDO que o artigo 91, inciso I, do Código Penal determina que são efeitos da condenação: “tornar certa a obrigação de 

indenizar o dano causado pelo crime”; 

CONSIDERANDO que o art. 20 da Lei n° 9.605/98 estabelece que “a sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente”, esclarecendo, 

em seu parágrafo único, que “transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem 

prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”; 

CONSIDERANDO que, sendo a degradação ambiental reconhecida em sentença penal condenatória, constitui-se ela em título 

executivo judicial da obrigação de fazer (reparar e/ou compensar o dano ambiental), ou de pagar quantia certa (caso a tutela específica ou o resultado 

prático equivalente demonstrem-se inviáveis); 

CONSIDERANDO que, nos autos da ação de crimes ambientais nº 5005486- 33.2014.404.7115, ADIR FERREIRA e JHONATAM 

RAFAEL FERREIRA foram condenados pela prática do crime previsto pelo art. 48 da Lei nº 9.605/98, consistente na manutenção de um porto 

clandestino, localizada em Lajeado Vargas, interior de Doutor Maurício Cardoso/RS; 

CONSIDERANDO que, nos autos do procedimento administrativo nº 1.29.015.000008/2018-71, foi constatada pela polícia ambiental 

a manutenção do imóvel irregular; 

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

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

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

2°, I, II, III e parágrafo único da Resolução n° 87 do CSMPF); 

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

a proteção dos direitos constitucionais ( Lei Complementar n° 75/93, art. 6º, VII, “a” ); e 

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

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

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

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

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

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

9° da Resolução n° 87 do CSMPF). 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto “subsidiar propositura de ação civil "ex delicto", nos termos do art. 63 do 

Código Penal, visando à reparação do dano ambiental reconhecido nos autos do processo 5005486- 33.2014.404.7115, condenado ADIR FERREIRA e 

JHONATAM RAFAEL FERREIRA” e determinar: 

1 - o registro, autuação e publicação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como 

“Inquérito Civil”, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com prazo inicial de tramitação de 1 (um) ano (art. 9º da Resolução nº 23 

do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF); 

2 - a juntada ao presente feito de cópia da sentença condenatória, decisão de segundo grau (ementa e acórdão) e ficha individual da 

ação de crimes ambientais nº 5005486- 33.2014.404.7115. 

Após, voltem os autos conclusos para propositura de ação civil pública “ex delicto”. 

 

RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-SRO-RS-00001746-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 18 DE JULHO DE 2019 

 

Ref.: NF nº 1.29.015.000197/2019-62. Objeto: Acompanhar possíveis prejuízos 

ao regular funcionamento do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa, 

em decorrência do contingenciamento do orçamento decorrente do Decreto nº 

9.741, de 29 de março de 2019. Vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão 

do MPF. 

 

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

e legais em face do disposto nos arts. 2º, II, e 4º, II, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

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

defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da 

Constituição República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público Federal a defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 

publicidade no âmbito da Administração Pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, na forma do art. 5º, II, h, da Lei 

Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 9.741 de 29 de março de 2019, que "altera o Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 

2019, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o 

exercício de 2019 e dá outras providências"; 

CONSIDERANDO que, em reunião realizada em 12/07/2019 com a direção do Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa, 

foi exposto que o orçamento previsto para o ano de 2019 livre de contingenciamento é suficiente para o custeio das despesas de custeio apenas até o mês 

de setembro, aproximadamente; 
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CONSIDERANDO que a educação, direito social expressamente previsto no art. 6º da Constituição Federal, é direito fundamental 

do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos demais direitos consagrados na Constituição Federal; 

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

de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

CONSIDERANDO que a União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 

padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

CONSIDERANDO o recebimento do Ofício-Circular nº 17/2019/1ª CCR/MPF, proveniente da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

solicitando informar quais providências estão sendo tomadas por esta Procuradoria em razão do contingenciamento nas verbas do Ministério da Educação 

(MEC) e no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a fim de garantir a continuidade das atividades das Universidades 

e Instituições Federais; 

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

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inciso III, Constituição da República 

Federativa do Brasil e arts. 5º, II, "d", e 6º, VII, ambos da Lei Complementar nº 75/93); 

RESOLVE INSTAURAR, de ofício, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/06 do CSMPF, bem como do art. 2º, § 6º, da 

Resolução nº 23/07 do CNMP, o presente INQUÉRITO CIVIL, tendo por objeto "Acompanhar possíveis prejuízos ao regular funcionamento do Instituto 

Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa, em decorrência do contingenciamento do orçamento decorrente do Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019". 

Determino o registro, autuação e publicação da presente portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público 

Federal, como “Inquérito Civil”, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com prazo inicial de tramitação de 1 (um) ano (art. 9º, da 

Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15, da Resolução nº 87 do CSMPF). 

Após, voltem os autos conclusos. 

 

RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA 
##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00023308-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 18 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000920/2011-67 

 

Trata-se de Inquérito Civil – IC instaurado após a expedição da Notificação Recomendatória Conjunta nº 02/2011 pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO e Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia – MPC/RO à 

Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia - SESAU, com o escopo de acompanhar a  adoção das providências nela recomendadas, atinentes à conclusão, 

no prazo máximo de 120 dias, de processo licitatório para locação ou aquisição e implementação das usinas de processamento de gases medicinais, 

considerando a economia anual de R$ 15.945.812,28. (fls. 22/26). 

Às fls. 04/21, juntou-se ofício da SESAU dirigido ao MPC/RO com estudo de viabilidade de implantação de usinas de processamento 

de gases medicinais. 

A SESAU informou em 19/09/2011 que abriu processo administrativo para elaboração do projeto básico, mas explanou ser 

inexequível o prazo de 120 dias para a conclusão (fls. 29/43). Conteúdo idêntico às fls. 47/61. 

Ofício conjunto dos recomendantes fixou novo prazo de 180 dias (fls. 63/64). 

No despacho de 21/12/2011 (fl. 92), solicitaram-se informações acerca do uso de recursos federais na aquisição de oxigênio e gases 

medicinais em Rondônia e dos processos licitatórios realizados nos últimos 5 anos. Contudo, o ofício correspondente não foi expedido. 

O feito foi redistribuído ao 7º Ofício em 23/05/2014 (dados do sistema ÚNICO). 

Juntou-se laudo de perícia realizada pela Polícia Federal, na qual se avaliou o sistema de fornecimento de gases medicinais do Hospital 

João Paulo II, em Porto Velho/RO, concluindo pela necessidade de revisão na tubulação do local de armazenamento, calibragem de manômetros, 

eliminação de vazamentos e instalação de sistemas de acesso ao local (fls. 97/101). 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO encaminhou a Decisão Monocrática nº 04/2013/GCPCN, que analisa pedido 

da SESAU relativo ao processo do Pregão Eletrônico nº 44/2012/SIGMA/SUPEL/RO, cujo objeto era a locação de usina de produção de gases medicinais, 

anulado em decorrência de várias irregularidades constatadas pelo órgão fiscalizador. Nela, o insigne Conselheiro aponta a inexistência de estudos aptos 

a averiguar a viabilidade técnica e econômica da locação versus aquisição de usinas, bem como desacredita a afirmação do Secretário de Saúde no sentido 

de ser inviável a elaboração de estudo técnico pela própria SESAU, assinalando o prazo de 120 dias para a realização dos estudos. 

A SESAU não apresentou resposta ao ofício de 22/10/2015 (fl. 115). 

No despacho circunstanciado de fls. 118/119, foi determinada a expedição de ofício à SESAU para que informasse quais as medidas 

adotadas em relação à Notificação Recomendatória Conjunta nº 002/2011 e o número dos processos administrativos e contratos que guardem relação 

com a temática. Além disso, determinou-se que a Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia – SECEX/RO encaminhasse cópia dos autos do 

Processo nº 017.801/2015-0 e informasse se possuía outros processos relacionados ao objeto deste feito, bem como determinou ao MPC/RO que remetesse 

informações acerca da Notificação Recomendatória Conjunta nº 002/2011. 

A SESAU encaminhou o ofício nº 0814-2017/SC/GAD/GAB/SESAU (fls. 131/176), o MPC/RO o Ofício nº 161/2017-GPGMPC 

(fls. 177/190) e a SECEX/RO o Ofício nº 0716/2017-TCU/SECEX-RO (fls. 191). 

É o relatório. 

O IC em epígrafe, muito embora cadastrado no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR, não possuía correlação 

com a temática relativa à improbidade administrativa e corrupção. No entanto, promoveu-se a verificação do estado das coisas, de modo a perquirir se 

havia necessidade de apuração de atos de improbidade ou de possível admoestação quanto ao cumprimento da recomendação. 

No parecer técnico da SESAU de setembro de 2012 (fls. 137/140), demonstrou-se a inexistência, no Estado de Rondônia, da 

infraestrutura física e operacional exigida para a manutenção de usinas de ar comprimido medicinal nas unidades de saúde. 

No relatório de análise técnica do TCE/RO, encartado no bojo do Processo nº 0565/2012-TCER (fls. 178/191), expôs-se que a SESAU 

entendeu existir maior razoabilidade e viabilidade na contratação de empresa especializada (fls. 179v, in fine, e 180). Também foi pela responsabilização 



DMPF-e Nº 135/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 18 de julho de 2019 Publicação: sexta-feira, 19 de julho de 2019 25 

 

 

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

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

 

dos gestores nos atos relacionados à aquisição dos gases medicinais, por ausência de esclarecimentos à Corte de Contas rondoniense e inércia no 

cumprimento de decisões por ela prolatadas. No entanto, não houve comprovação da efetiva possibilidade da instalação das usinas no Estado, mantendo 

o TCE/RO um acompanhamento neste sentido. 

O TCU, por sua vez, demonstrou que o TC-017.801/2015, relativo a possíveis irregularidades ocorridas na SESAU relacionadas à 

contratação emergencial para fornecimento de oxigênio líquido, ar comprimido medicinal e ar gasoso medicinal, foi arquivado, apenas sendo expedida 

recomendação à SESAU no sentido de adotar providências internas acerca do cumprimento contratual por parte da Indústria e Comércio de Oxigênio da 

Amazônia Ltda., consoante o Acórdão nº 4983/2018 – TCU – 1ª Câmara (anexo). 

Como se nota, não houve demonstração de malversação de verbas federais no caso e, a par disso, o TCE/RO mantém um 

acompanhamento eficaz no que tange à conformidade de aplicação das verbas da saúde estadual no que se refere à aquisição dos gases medicinais. 

Nesse ínterim, reputo desnecessária a manutenção deste feito, uma vez que se tornou inócua a aplicação da recomendação 

notificatória, nos termos em que foi expedida, na medida em que, além de os prazos nela fixados originariamente terem sido estendidos, seu próprio 

tornou-se alvo de questionamento quanto à viabilidade de ser realizado. 

Não fosso o bastante, a não demonstração de atos de improbidade administrativa envolvendo verbas federais in casu reforça a 

impropriedade de se dar continuidade às investigações engendradas neste IC. 

Estribado nessas razões, promovo o ARQUIVAMENTO do presente IC, com fulcro no art. 17, caput, da Resolução nº 87, de 6 de 

abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 

Ato contínuo, determino à Secretaria que: 

a) junte aos autos os documentos oriundos do TCU que estão acostados na contracapa; 

b) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) após, encaminhe os autos à 5ª CCR no prazo de 3 dias, conforme o art. 17, § 2º, da multicitada resolução, para exercício de seu 

poder revisional. 

Cumpra-se. 

 

JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00023295-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 18 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.000945/2012-41 

 

Cuida-se de Inquérito Civil – IC originado de representação narrando supostas irregularidades relativas ao funcionamento da 

UNIDADE DE ASSISTÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE – UNACOM em Rondônia e o conveniado INSTITUTO DE ONCOLOGIA E 

RADIOTERAPIA SÃO PELEGRINO LTDA., identificadas no Relatório nº 3832, do Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde – 

DENASUS (fls. 09/32). 

Exsurge do referido relatório o recebimento de valores referentes a procedimentos impugnados ou não realizados/comprovados pelo 

INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SÃO PELEGRINO LTDA., gerando um prejuízo ao SUS no montante de R$ 52.268,41. 

Solicitou-se cópia integral do relatório, encaminhado pelo DENASUS e encartado às fls. 36/54. 

Após, foi solicitado que o mesmo Departamento informasse se as recomendações expedidas em seu relatório haviam sido cumpridas 

(fl. 55), sendo informado pelo Serviço de Auditoria em Rondônia que cópia desse documento havia sido encaminhada ao Fundo Nacional de Saúde – 

FNS para proposição de ressarcimento dos valores (fl. 57). 

O FNS relatou a instauração de Processo de Tomada de Contas Especial nº 25000.049939/2008-69 – Relatório do TCE nº 66/2010, 

encaminhado ao eg. Tribunal de Contas da União – TCU, para análise e deliberações (fls. 62/67). 

A Secretaria de Controle Externo do TCU em Rondônia – SECEX/RO encaminhou resposta aduzindo que não localizou processo 

relativo à TCE nº 2500.049939/2008-69 (fls. 74/75). 

A Procuradora da República então em substituição neste 7º Ofício subscreveu promoção de arquivamento do feito, sustentando a 

ausência de justa causa para a continuidade de sua tramitação por inexistir participação de agentes públicos nas condutas irregulares perpetradas e pelo 

fato de que a atuação dos demais órgãos estatais foi suficiente para comprovar as irregularidades realizadas pelo INSTITUTO DE ONCOLOGIA E 

RADIOTERAPIA SÃO PELEGRINO LTDA., não havendo óbice para que a Advocacia-Geral da União – AGU adotasse medidas para a restituição das 

cifras que lhe foram repassadas indevidamente (fls. 79/80). 

Encaminhou-se cópia dos autos à AGU para conhecimento dos fatos e tomada das medidas cabíveis para a devolução de valores a 

título de dano ao erário (fl. 82). 

Ao exercer o poder revisional, a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR manifestou-se pela não homologação do 

arquivamento, haja vista a aplicabilidade da lei de improbidade administrativa no caso dos autos, considerando que o conceito de agente público se 

estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada que administram recursos públicos provenientes do SUS (fls. 86/89). 

É o relatório. Analiso. 

O Relatório de Auditoria nº 66/2010 do DENASUS concluiu pela ocorrência de dano ao erário na cifra de R$ 52.268,41, tendo como 

responsáveis solidários os sócios do Instituto São Pelegrino, Srs. LUIZ HENRIQUE JOSÉ PINTO, CARLOS MANOEL MENDONÇA DE ARAÚJO e 

FRANCISCO ALBERTO CAMPANA, em razão da utilização irregular dos recursos do SUS. 

O débito correspondente levou à instauração de Tomada de Contas Especial pelo FNS, a qual foi encaminhada ao TCU, 

correspondendo ao TC-005.36/2013-8. 

Em consulta ao site do TCU, identificou-se o Acórdão 3399/2015-1ª Câmara (em anexo), exarado no bojo do indigitado TC, que 

atestou o ressarcimento do débito pelos responsáveis, tendo sido o feito arquivado por unanimidade. 

Além do ressarcimento efetuado, deve se pontuar que as irregularidades indicadas ocorreram há mais de 10 anos, uma vez que a 

auditoria realizada pelo DENASUS contemplou o período de maio a dezembro de 2005. A pretensão de punir seus responsáveis por improbidade 

administrativa, portanto, encontra-se fulminada pela prescrição, a teor do art. 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Diante do todo exposto, promovo o ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro no art. 17, caput da Resolução nº 87, de 6 de 

abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 
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Dessa forma, determino à Secretaria que: 

a) junte aos autos o Acórdão 3399/2018 do TCU, acostada na contracapa; 

b) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) após, encaminhe o feito à 5ª CCR no prazo de 3 dias, conforme o art. 17, § 2º, da multicitada resolução, para exercício de seu poder 

revisional. 

Cumpra-se. 

 

JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RO - PR-RO-00023314-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 18 DE JULHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.31.000.001228/2012-37 

 

Põe-se a exame Inquérito Civil – IC instaurado com o escopo de apurar suposta irregularidade no Procedimento Licitatório nº 

20.0065/2009, da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais de Porto Velho/RO – SEMPRE, voltado à construção de 131 unidades habitacionais 

e abastecimento de infraestrutura urbana no âmbito do Programa Pró-Moradia Leste II, no bairro Planalto desta Capital. 

O feito se originou do Procedimento 2011001060001124, do Ministério Público do Estado de Rondônia – MP/RO, instaurado de 

ofício pelo Promotor de Justiça João Francisco Afonso (fl. 07), mencionando a entrada de veículo com adesivo do Partido dos Trabalhadores – PT 

(bandeira do Brasil com o 13 ao centro) e da BH CONSTRUTORA na residência do Sr. EDSON SILVEIRA, ex-Secretário Municipal de Obras de Porto 

Velho/RO, em 28 de junho de 2010. 

Na manifestação do MP/RO acostada à fl. 72, promoveu-se o declínio parcial de atribuições ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 

dado o interesse da União nos Processos nº 11.00102/2008-SEMOB, 18.03790/2008-SEMUR, 20.00019/2009-SEMPRE e 20.00065/2009-SEMPRE por 

envolverem recursos federais. 

Distribuída ao 4º Ofício, nele a investigação foi cindida, restando a presente voltada à apuração do Processo nº 20.00065/2009-

SEMPRE. 

Após a criação do Núcleo de Combate à Corrupção e Outros Ilícitos – NCC, os autos foram redistribuídos a este 7º Ofício. 

Já tramitando neste Órgão Ministerial, juntou-se aos autos a Manifestação nº 20160098165 (fl. 83/85v), de natureza apócrifa, 

relatando uma obra da Caixa Econômica Federal – CEF paralisada, que previa a construção de 131 unidades de casas no Programa Pró-Moradia Leste II 

para pessoas de baixa renda, no valor de R$ 5.620.236,59, pelo período de 120 dias, com termo inicial em 10/03/2010, e que, em abril de 2014, a obra 

ainda não havia sido concluída. Anexou imagens de 16/05/2015, indicando que a obra continuava sem término. 

Na certidão de fl. 86 se atestou a existência do IC nº 1.31.000.000801/2014-57 com objeto similar ao do presente. O referido 

procedimento foi instaurado em razão de representação recebida pela Ouvidoria do MP/RO noticiando a existência de irregularidades no programa Pró-

Moradia Leste II, pois as obras estavam abandonadas, servindo como abrigo para bandidos e local de proliferação de insetos vetores de doenças. 

No aludido procedimento, foi solicitada à Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO informações acerca das medidas adotadas frente 

à mencionada paralisação das obras. Em resposta, no Ofício nº 2051/CMFO/GAB/SEMPRE (fls. 13/17), comunicou quais foram as providências tomadas. 

Ademais, em novo expediente (Ofício nº 416/GAB/SEMPRE, fls. 36/37) retificou a informação acerca da quantidade de processos com obras paralisadas. 

Também foi acostado ao dossiê o documento de fls. 56/67, recebido do engenheiro civil Martinho, servidor do Município de Porto 

Velho/RO. 

Por fim, o IC nº 1.31.000.000801/2014-57 foi remetido ao 7º Ofício para juntada a este feito. 

É o relatório. 

Em pesquisa nos sistemas do MPF, identificou-se o IC nº 1.31.000.00080/2013-02 (sigiloso), de responsabilidade do 4º Ofício desta 

PR/RO, que originou a Ação Civil Pública nº 0000343-59.2014.4.01.4100, ajuizada em face dos Srs. ROBERTO EDUARDO SOBRINHO, ISRAEL 

XAVIER BATISTA, SILVANA CAVOL ERBERT e VALMIR QUEIROZ DE MEDEIROS, da B. H. OLIVEIRA COSTA & CIA LTDA (atualmente 

SILVEIRA & SILVEIRA CONSTRUTORA LTDA ME) e do Sr. EDSON FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVEIRA, sócio dessa sociedade empresarial. 

Da leitura da exordial, nota-se a menção a favorecimento à empresa B.H. e ao Sr. EDSON FRANCISCO SILVEIRA por parte da 

Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, por intermédio do então Prefeito ROBERTO SOBRINHO e dos gestores da SEMPRE, fato que englobou as 

empresas LUFEM CONSTRUÇÕES e PAVINORTE PROJETOS. Eis um excerto da peça em questão: 

(…) o favorecimento se manifestava por diferentes formas. 

Em primeiro lugar, na vitória esmagadora das licitações envolvendo obras de infraestrutura urbana de ruas (doravante chamadas 

singelamente de pavimentação) e/ou construção de moradias populares. Consulte-se a respeito, a título ilustrativo, os depoimentos de fls. 166 e 1.005 ou 

mesmo os documentos de fls. 273-275, 431, 469-471, 505-508, 534 e ss., e 613-688, que evidenciam a quantidade de vezes em que as empresas se 

sagraram vencedoras em certames da Prefeitura de Porto Velho e foram contratadas. 

Também havia grande agilidade nos processos envolvendo essas empreiteiras (fls. 160) e se dispensava a elas um rigor bem menor 

que o dedicado a outras empresas que contratavam com a Prefeitura (fls. 965). 

Os fiscais mais rigorosos e inflexíveis eram até alijados da fiscalização das obras executadas por essas empresas (fls. 166). Isso 

acontecia ora previamente, com aqueles que já estavam marcados, ora no curso da execução, quando os fiscais começavam a opor embaraços à atuação 

ímproba dos réus. 

Além disso, as empresas Lufem, Pavinorte e B.H. tinha acesso facilitado e direto à SEMPRE, inclusive aos próprios gestores da pasta, 

réus Israel Xavier, Silvana Cavol e Valmir Queiroz (fls. 965, 969-970, 971-972). 

Especificamente quanto a EDSON SILVEIRA, relata-se na inicial o seguinte, in verbis: 

Com efeito, um dos empresários que mais corroborou para o assédio generalizado na Prefeitura e, em especial, sempre na SEMPRE, 

o Sr. EDSON SILVEIRA, foi Secretário Municipal de Obras e Presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR por razoável lapso durante 

a administração Roberto Sobrinho. (v. fls. 246-250) 

Ou seja, o Sr. Edson Silveira foi, durante a administração de Roberto Sobrinho, um de seus principais assessores, ocupante máximo 

da EMDUR (não raro, envolvida nas mais sombrias situações) e, sobretudo, titular da pasta de obras, uma das principais secretarias da Prefeitura, seja 

pela quantidade e dimensão de serviços, seja pelo aporte dos recursos. 
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Acontece que o (ex) braço direito municipal foi, consoante referiram várias pessoas ouvidas pelo MPF, o empresário que mais venceu 

licitações e celebrou contratações com o Município, especialmente por obras e serviços da SEMPRE... 

E se isso já não bastasse, ele foi um dos principais responsáveis pela implantação do regime de terror naquela secretaria, tirante, é 

óbvio, os agentes públicos que comandam a pasta. 

Menciona-se que, ainda em 2012, o MPF recomendou a promoção de uma auditoria geral nos processos envolvendo as empresas 

mencionadas, o que foi efetuado pela Controladoria-Geral do Município de Porto Velho/RO – CGM, que identificou irregularidades diversas em 

processos, dentre eles o Processo Administrativo nº 20.00065/2009-SEMPRE, objeto do presente feito, que, segundo o órgão, apresentaria os seguintes 

vícios: 

* Processo nº 20.00065/2009 – B.H. Costa e Cia. Ltda. (fls. 34 e ss.) 

a) profissionais da empresa que integravam, antes, a Prefeitura; 

b) liquidação irregular da despesa; 

c) inadimplência da empresa com suas obrigações, devido ao ritmo lento empreendido na obra; 

d) morosidade da Administração em aplicar penalidades à B.H. por inadimplência contratual; 

e) processo não devidamente ordenado, com juntadas em duplicidade, despachos sem assinaturas, folhas sem numeração e 

documentos inseridos sem numeração. 

Assim, demonstra-se que as irregularidades relacionadas ao Processo nº 20.00065/2009-SEMPRE foram apuradas no bojo do IC nº 

1.31.000.000080/2013-02 e ensejaram ajuizamento de ação civil pública por atos de improbidade administrativa. 

No âmbito do presente inquérito, inexistem fatos objetivos que denotem atos de improbidade administrativa, despontando apenas a 

menção à entrada do veículo da empresa B.H. na residência de seu proprietário, EDSON SILVEIRA, fato que se considera irrelevante. 

Deste modo, dada a ausência em seus autos de informações proveitosas e aptas a corroborar com a ação civil pública já em trâmite, 

impõe-se o encerramento da presente investigação, sob pena de duplicidade em relação à que foi conduzida no IC nº 1.31.000.000080/2013-02. 

Ex positis, tendo em vista que os fatos aqui vertidos também foram objeto de perquirição em outro procedimento e findaram 

submetidos à apreciação do Poder Judiciário por intermédio da propositura de ação civil pública, promovo o ARQUIVAMENTO deste IC, com fulcro 

no art. 17, caput, da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF. 

Desnecessário o encaminhamento à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão – 5ª CCR por força de seu Enunciado nº 31, ipsis litteris: 

DUPLICIDADE DE INVESTIGAÇÃO DA MESMA NATUREZA. PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. O arquivamento de procedimento preparatório, inquérito civil ou investigação criminal, com base na existência de outro 

procedimento de idêntica natureza, para a apuração dos mesmos fatos, prescinde de homologação da 5ª CCR, bastando o registro no Sistema Único para 

fins de cientificação. 

Assim sendo, determino à Secretaria que: 

a) promova os registros adequados no sistema Único; 

b) publique, na forma do art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) após, arquive os autos nesta unidade ministerial. 

Cumpra-se. 

 

JOÃO GUSTAVO DE ALMEIDA SEIXAS 

Procurador da República 
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