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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00555370-2019| 

PORTARIA Nº 90, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão.  

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 248, e o art. 3º, XII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 

CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), e em atenção à solicitação contida no Ofício nº 005/2019/CIA, do Presidente da Comissão de Inquérito 

Administrativo, Osnir Belice. 

RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000066/2019-

42, constituída pela PORTARIA CMPF nº 78, de 30 de outubro de 2019, para conclusão dos trabalhos, ficando convalidados os atos praticados nos autos 

no período de 06 a 09 de dezembro de 2019. 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00555376-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Instauração de Inquérito Administrativo. 

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, III, e pelo art. 3º, VI e XI, ambos do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 

(Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

  RESOLVE: 

  Art. 1º Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR decorrente da Sindicância CMPF nº 1.00.002.000085/2019-

79, para apurar a responsabilidade funcional de membro do Ministério Público Federal nos fatos descritos na DECISÃO nº 87/2019-ER, que se enquadram 

no art. 236, inciso VIII, da Lei Complementar nº 75/93. 

  Art. 2º Designar o Subprocurador-Geral da República ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS, e os Procuradores Regionais da 

República GISELE ELIAS DE LIMA PORTO LEITE e MAURÍCIO DA ROCHA RIBEIRO para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo, 

sob a presidência do primeiro nominado, e cumprirem os encargos desta designação. 

 Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos, consideradas as 

eventuais prorrogações de lei. 
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  Art. 4º Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão observem com exatidão os limites apuratórios, limites 

esses que poderão ser ampliados com autorização da Corregedoria do Ministério Público Federal, precedida da indispensável provocação nesse sentido 

pela presidência dos trabalhos e a devida intimação do indiciado acaso julgado necessário, ante a notícia de novos fatos surgidos ao longo da instrução 

processual, ficando a critério da Comissão a confirmação ou a substituição do tipo infracional. 

 Art. 5º Após a finalização dos trabalhos e a elaboração do respectivo parecer conclusivo, a Comissão deverá encaminhar os autos à 

Corregedoria do Ministério Público Federal. 

 Art. 6º A Comissão de Inquérito tem sua sede na Procuradoria Geral da República, SAF Sul, Quadra 04, Conjunto "C", Lote3, Bloco 

"A" - Brasília-DF, CEP: 70.050-900 e funcionará nas dependências determinadas por seu presidente. 

 

ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE  

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00034542-2019| 

PORTARIA N° 315, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR n.º 382, de 5 de maio de 2015, e nos termos da Portaria PGR n. 994, 

de 27 de setembro de 2019 e do artigo 38 da Portaria PRR 3ª Região nº 54, de 22 de fevereiro de 2017, resolve: 

Art.1º. Revogar, a pedido, a Portaria PRR/3ª Região n.º 5, de 9 de janeiro de 2018, que designou os Procuradores Regionais da 

República Pedro Barbosa Pereira Neto e Adriana Scordamaglia para atuarem em conjunto ou, eventualmente, em separado, nos autos nº 0009145-

41.2012.4.03.0000, e em quaisquer outras ações penais ou incidentes derivados dessa investigação. 

Art. 2º.  A presente Portaria entra em vigor nesta data. 

Dê-se ciência aos Procuradores Regionais da República designados, à Coordenadoria Jurídica e à Divisão de Apoio às Áreas Cível e 

Criminal. 

 

ROSANE CIMA CAMPIOTTO  

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00022453-2019| 

PORTARIA N° 116, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 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 3.122, de 3 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

Art.1º Ficam designados Promotores (as) de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, durante afastamento dos 

titulares, conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 

Belo Jardim 45ª  Sophia Wolfovitch Spinola 2/12 a 21/12/2019 férias 

Recife 2ª  José Edivaldo da Silva 2/12 a 31/12/2019 férias 

São José do Belmonte 74ª  Vinícius Silva de Araújo  1º /12 a 31/12/2019 férias 

São José do Egito 68ª  Pablo de Oliveira Santos 11/12 a 30/12/2019 férias 

 

Art.2º Devem os (as) Promotores (as) de Justiça indicados (as) nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona 

Eleitoral (ZE) e apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), na forma da 
Portaria PRE/PE 4/2016. 

Art.3º 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, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 

dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 
§1º Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 

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

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

Art.4º O (a) promotor (a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 
do relatório de produtividade ao (à) que assumir as funções na ZE. 

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

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

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

Parágrafo único. Promoções de arquivamento de PPEs deverão ser enviadas à PRE/PE, com os autos, para análise e, sendo o caso, 

homologação, na forma da Portaria 692/2016 da PGR. 

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. 
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Art.7º Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 

1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9º, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 

de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00022454-2019| 

PORTARIA N° 117, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 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 indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 3.137, de 4 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

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

conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 

Recife 7ª  Hélder Limeira Florentino de Lima 12/12 a 31/12/2019 férias 

 

Art.2º Deve o Promotor de Justiça indicado nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e 

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

4/2016. 

Art.3º 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, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 

dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Promoções de arquivamento de PPEs deverão ser enviadas à PRE/PE, com os autos, para análise e, sendo o caso, 

homologação, na forma da Portaria 692/2016 da PGR. 

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 Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 

1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9º, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 
de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00022456-2019| 

PORTARIA N° 118, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 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 indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 3.139, de 4 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

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

conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 

Petrolina 83ª  Juliana Pazinato 12/12 a 31/12/2019 férias 

 

Art.2º Deve a Promotora de Justiça indicada nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e 

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

4/2016. 

Art.3º 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, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 

dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 
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§1º Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 

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

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

Art.4º O (a) promotor (a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 
do relatório de produtividade ao (à) que assumir as funções na ZE. 

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

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

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

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 Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 

1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9º, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 
de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00022455-2019| 

PORTARIA N° 119, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 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 indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 3.144, de 4 de dezembro de 2019; 

RESOLVE: 

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

conforme a seguir: 

 

COMARCA ZE PROMOTOR (A) DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 

Toritama 112ª  Wanessa Kelly Almeida Silva 12/12 a 31/12/2019 férias 

 

Art.2º Deve a Promotora de Justiça indicada nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e 

apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), na forma da Portaria PRE/PE 
4/2016. 

Art.3º 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, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 

dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

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

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

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

Art.4º O (a) promotor (a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 
do relatório de produtividade ao (à) que assumir as funções na ZE. 

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

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

Parágrafo único. Promoções de arquivamento de PPEs deverão ser enviadas à PRE/PE, com os autos, para análise e, sendo o caso, 

homologação, na forma da Portaria 692/2016 da PGR. 

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 Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 

1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9º, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 
de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 

 

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE ALAGOAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00030850-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: 1.11.000.001456/2019-76. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Agência de Defesa e Inspeção 

Agropecuária de Alagoas 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelos procuradores da República signatários, vem, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as 

seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

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

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

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

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

129, II e III); 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 

(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

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

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 
em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 

estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 
judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 
informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 

informação e controle social; 

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

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

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

proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 
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CONSIDERANDO, igualmente, o disposto no art. 7º da Lei nº 12.527/2011, segundo o qual “o acesso à informação de que trata esta 

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

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

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

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

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

geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

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

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

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

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

digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

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

obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 

violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 

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

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 

o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

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

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, 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, 

RESOLVEM RECOMENDAR à Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/93, que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 

2) PROMOVA, além das informações já disponíveis em seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes 

informações, de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 

 

INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Guia de Trânsito Animal (GTA) Número da GTA, data de emissão, 

volume transportado, procedência 

(CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), 

destino (CPF/ CNPJ, nome, 

estabelecimento, município), Idade, 

Finalidade, unidade expedidora, 

observações eventuais 

Listagem (de preferência em 

planilha ou equivalente) e 

documento na íntegra (o extrato 

da GTA). 

Automática 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora o destinatário quanto 

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93, requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, 
em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

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

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 
para o total atendimento à presente recomendação. 

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87. 

 

RAQUEL DE MELO TEIXEIRA 

Procurador (a) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00030851-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: 1.11.000.001456/2019-76. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Instituto do Meio Ambiente de 

Alagoas 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelos procuradores da República signatários, vem, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as 
seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127); 

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 

meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 

de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 

(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

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

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 

em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 

estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 
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decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 
informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 
informação e controle social; 

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

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

propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - 
proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso”; 

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

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

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

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

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

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

geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

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

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

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

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

digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

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

obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 

violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 

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

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 

o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

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

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, 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, 

RESOLVEM RECOMENDAR ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei Complementar 

nº 75/93, que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 
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2) PROMOVA, além das informações já disponíveis em seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes 

informações, de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 

 

INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Monitoramento da exploração florestal Data, localização, número, tipo de 

atividade vistoriada ou monitorada 

e parecer da vistoria. 

Listagens Trimestral 

Unidades de Conservação Ato de criação, plano de manejo, 

limites georreferenciados, mapas, 

indenizações pendentes/concluídas; 

recursos disponíveis para 

indenização e contatos dos gestores 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles. 

Sempre que houver atualizações 

Licença Ambiental Única (LAU)/ 

Licença Ambiental Rural(LAR)/ 

Licença Ambiental Simplificada 

Número do cadastro, nome do 

proprietário , cpf, nome da 

propriedade, localização, área total 

imóvel, áreas de remanescentes de 

vegetação nativa, área de Reserva 

Legal, áreas de Preservação 

Permanente, áreas de uso 

consolidado, áreas de uso restrito, 

áreas de servidão administrativa, 

estatuto de validação, adesão e 

compromissos no âmbito do 

programa de regularização 

ambiental. 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Automática 

Autorização de Exploração Florestal 

(Autex) 

Número da autorização, data de 

obtenção, nome do detentor, nome 

da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, 

localização, Área, volume e nome 

do analista 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Automática 

Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) ou Termo de Compromisso (TC) 

Documento na integra pdf Trimestral 

Monitoramento de TAC/TC Data, localização, número, tipo de 

atividade vistoriada ou monitorada 

e parecer da vistoria. 

Listagens Trimestral 

Plano de Recuperação de áreas 

degradadas (PRADA/PRAD) 

Data, localização, número, tipo de 

atividade vistoriada ou monitorada 

e parecer da vistoria. 

Listagens Trimestral 

Autos de infração Número do termo, tipo de 

penalidade, data, nome do detentor, 

município, localização, motivo, 

Área ou volume, valor de multa. 

Listagens Trimestral 

Áreas embargadas Número do termo e do processo 

administrativo, data da lavratura, 

nome do detentor, nome da 

propriedade, município, 

localização, motivo, tamanho da 

Área embargada e andamento do 

julgamento do embargo 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Automática 

Julgamentos de infrações Número do termo, tipo de 

penalidade, data, nome do detentor, 

município, localização, motivo, 

Área ou volume, valor de multa, 

recursos interpostos e julgamentos. 

Listagens Trimestral 

Arrecadação de multas Data, valor da multa paga, valor da 

multa total, número de parcelas 

ainda em aberto. 

Listagens Trimestral 

Relatório da Audiência Pública Documento na integra PDF Automática 
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Plano de Manejo Florestal (PMF) Área, data, nome do detentor, nome 

da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, 

localização e nome do analista. 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Automática 

Autorizações de desmatamento/ de 

supressão de vegetação 

Número da autorização, data de 

obtenção, nome do detentor, nome 

da propriedade, nome do 

responsável técnico, município, 

localização, Área, volume e nome 

do analista. 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Automática 

Desmatamento Período, localização, município, 

tipologia fundiária 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerir shapefiles 

Anual 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 

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

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

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

em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

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

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 

para o total atendimento à presente recomendação. 

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87. 

 

RAQUEL DE MELO TEIXEIRA 

Procurador (a) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AL - PR-AL-00030852-2019| 

RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

REFERÊNCIA: 1.11.000.001456/2019-76. RECOMENDANTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. RECOMENDADO: Instituto de Terras e Reforma Agrária 

de Alagoas 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelos procuradores da República signatários, vem, no exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, em especial as consubstanciadas no artigo 129, II e IX da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei 

Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, observando-se ainda do disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, apresentar as 

seguintes considerações para, ao final, expedir recomendação. 

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

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

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

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

129, II e III); 

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

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

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

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, em seu art. 5º, XXXIII, que “todos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”; 

CONSIDERANDO que a Constituição incumbiu a lei ordinária de disciplinar “as formas de participação do usuário na administração 

pública direta e indireta, regulando especialmente (…) o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado 

o disposto no art. 5º, X e XXXIII” (art. 37, § 3º, II, da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, para assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição da República 

aponta que incumbe ao Poder Público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI); 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente visará “à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 
de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico” (art. 4º, V, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente “o sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes” 
(art. 9º, VII e XI, da Lei nº 6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “é dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

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

geral por eles produzidas ou custodiadas”, e que, para tanto, “os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de 

que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)” (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 

12.527/2011); 
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CONSIDERANDO que, internacionalmente, a Declaração de Estocolmo sobre o Ambiente Humano, de 1972, em seu princípio 19, 

explicita que “é indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às gerações jovens como os adultos, dispensando a devida 

atenção ao setor das populações menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de uma conduta responsável dos 

indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio ambiente, 

em toda a sua dimensão humana”; 

CONSIDERANDO que, segundo a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), em seu princípio 10, “A 

melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, 

cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 

de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 

estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos 

judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”1; 

CONSIDERANDO que, consoante a Carta da Terra, também aprovada na oportunidade da ECO-92, é objetivo geral desta “Fortalecer 

as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de 

decisões e acesso à justiça”; ademais, “defender o direito de todas as pessoas receberem informação clara e oportuna sobre assuntos ambientais e todos 

os planos de desenvolvimento e atividades que possam afetá-las ou nos quais tenham interesse” (IV, 13, Carta da Terra, caput e “a”)2; 

CONSIDERANDO que a Agenda 21 Global, aprovada durante a ECO-92, em seu capítulo 40, escancara que “No desenvolvimento 

sustentável, cada pessoa é usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que inclui dados, informações e experiências e 

conhecimentos adequadamente apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, desde o de tomada de decisões superiores, nos 

planos nacional e internacional, ao comunitário e individual. As duas áreas de programas seguintes necessitam ser implementadas para assegurar que as 

decisões se baseiem cada vez mais em informação consistente: (a) Redução das diferenças em matéria de dados; (b) Melhoria da disponibilidade da 

informação”3; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à Informação) dispõe sobre mecanismos de acesso à 

informação e controle social; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geral por eles produzidas ou custodiadas” (Lei nº 12.527/2011, art. 8º); 

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

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

la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

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

digitalização de documentos apresenta custos baixos aos órgãos públicos; 

CONSIDERANDO que a mora dolosa dos agentes públicos em disponibilizar informações ambientas pela internet poderá caracterizar 

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

obstaculização da participação cidadã mediante a violação de mandamentos convencionais, constitucionais e legais expressos; 

CONSIDERANDO que a resistência do gestor público em atender aos preceitos da Lei nº 12.527/2011, permanecendo inerte ou 

optando por sites vazios de conteúdo, mesmo depois de cientificado pela recomendação do MINISTÉRIO PÚBLICO dessa obrigação e da consequente 

violação do princípio constitucional da publicidade, configura o elemento volitivo do dolo para fins de caracterização do ato de improbidade 

administrativa; 

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

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

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

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal desenvolveu o Projeto “Transparência das Informações Ambientais” visando 

“avaliar em que medida as obrigações legais de transparência de informações ambientais estão sendo cumpridas e estabelecer as prioridades para melhorar 

o estado atual da arte em todo território nacional, para que, em etapa seguinte, adotem-se “as providências necessárias para instar os órgãos e entidades 

públicos a publicarem adequadamente as informações ambientais de interesse relevante para a sociedade civil em geral”; 

CONSIDERANDO que o relatório específico, sobre a situação da transparência das informações ambientais quanto aos órgãos 

federais e estaduais, constata que todos os órgãos federais e estaduais, com atuação na questão socioambiental na Amazônia, apresentam um nível 

significativo de descumprimento da legislação; 

CONSIDERANDO que, no caso do órgão em epígrafe, mesmo após o encaminhamento de ofício, requisitando informações quanto 

ao não atendimento à Lei da transparência, não houve a devida adequação no modo de prestação das informações necessárias ao atendimento da lei da 

transparência; 

CONSIDERANDO a prerrogativa conferida ao MINISTÉRIO PÚBLICO para expedir RECOMENDAÇÕES, no exercício da defesa 

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

direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo para a adoção das providências cabíveis (artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/1993); 

E CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Resolução CNMP nº 164, de 28 de março de 2017, que disciplina a expedição de 

recomendações pelo Ministério Público brasileiro, que estabelece, dentre outras diretrizes, a possibilidade de a recomendação poder ser dirigida, 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, 
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RESOLVEM RECOMENDAR ao Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas, nos termos do art. 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/93, que: 

A) Concernente à transparência ativa, PROMOVA, no prazo de 120 dias, a adequada implantação de transparência das informações 

ambientais que gerencia, por meio de seu sítio eletrônico na internet, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo real, os dados 

previstos na legislação que trata de suas atribuições e funções, inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

1) disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 

e em linguagem de fácil compreensão (Art. 8º,§3º, I, da Lei 12.527/11); 

2) PROMOVA, além das informações já disponíveis em seu sítio eletrônico, a disponibilização integral, também, das seguintes 

informações, de acordo com os seguintes graus de detalhamento: 

 

INFORMAÇÕES GRAU DE DETALHAMENTO FORMATO DE 

DISPONIBILIZAÇÃO 

PERIODICIDADE DE 

ATUALIZAÇÃO 

Assentamentos de reforma agrária Lista de beneficiários, lotes/glebas, 

limites georreferenciados, mapas; 

atos de criação; licença ambiental; 

termo de compromisso para 

recuperação de RL e APP; 

indenizações pendentes/concluídas; 

recursos disponíveis para 

indenização e avaliação dos casos 

pendentes 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

Programas e projetos de regularização 

fundiária 

Municípios abrangidos, metas, 

fases, indicadores e resultados em 

cada município 

Relatórios e listagens Semestral 

Terras devolutas e terras arrecadadas e 

matriculadas 

Tamanho das Áreas, municípios, 

limites georreferenciados e mapas; 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

Situação dos processos de regularização 

fundiária 

Dados sobre providências, 

pendências e encaminhamentos e 

data de entrada/saída do setor, 

permitindo-se a consulta pela 

Internet através do número, nome 

do beneficiário ou localização 

Listagens Sempre que houver atualizações 

Território Quilombola Tamanho da área, delimitação do 

perímetro, localização, fase do 

processo, n° de famílias, títulos 

emitidos (títulos coletivos), data de 

reconhecimento 

Listagem e arquivo de 

visualização geográfica com 

possibilidade de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

Conflitos Fundiários Partes envolvidas, localização e 

providências 

Relatórios e listagens Sempre que houver atualizações 

Imóveis rurais titulados pelo Estado Nome do beneficiário, Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) ou Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ), nome da Área, limites 

georreferenciados, mapas 

Listagens e instrumento de 

visualização com possibilidade 

de gerar shapefiles 

Sempre que houver atualizações 

 

B) No prazo de 120 (cento e vinte) dias, promova os demais ajustes necessários à divulgação de referidas informações. 

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

às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações 

judiciais cabíveis contra os que se mantiverem inertes. 

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

em até 10 (dez) dias úteis, se acatará ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos fundamentos. 

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

para solucionar as irregularidades e deficiências quanto à transparência das informações ambientais por ele geridas, apresentando, ainda, cronograma 

para o total atendimento à presente recomendação. 

Proceda-se à disponibilização desta recomendação no portal eletrônico do MPF, nos termos do artigo 23 da Resolução CSMPF nº 87. 

 

RAQUEL DE MELO TEIXEIRA 

Procurador(a) da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00010541-2019| 

PORTARIA N° 42, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Considerando os fatos noticiados nos autos 1.14.007.000628/2019-12; 

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

23/2007: "apurar o corte seletivo de árvores com uso de motosserra no Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova/BA pelo proprietário da área rural George 

Edilson de Araújo sem autorização do órgão competente". 

Determina, ainda: 

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

CNMP nº 23/2007; 

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

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) que seja notificado o autuado para se manifestar no prazo de 15 dias sobre a representação e existência de interesse em fazer 

composição amigável através de TAC. 

 

ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-VCA-BA-00010542-2019| 

PORTARIA N° 43, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 

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

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

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

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

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

incumbindo-lhe defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como promover o inquérito civil 
e a ação civil pública para a proteção dos interesses coletivos e difusos; 

f) Considerando os fatos noticiados nos autos NF - 1.14.007.000631/2019-36; 

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

23/2007: "apurar o desmatamento com uso de fogo, sem anuência do órgão ambiental competente, no Refúgio de Vida Silvestre de Boa Nova/BA, pelo 
autuado George Thadeu Marques de Souza na propriedade Fazenda São Carlos, região do Tanquinho". 

Determina, ainda: 

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

CNMP nº 23/2007; 

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

I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007; 

c) a notificação do autuado para se manifestar por escrito e informar se tem interesse na composição amigável, através de TAC, no 

prazo de 10 dias. 

 

ROBERTO D OLIVEIRA VIEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-BRA-BA-00006242-2019| 

PORTARIA N° 44, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Notícia de Fato n. 1.14.003.000284/2019-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Res. n. 23/2007, do CNMP e Res. n. 87/2006, do CSMPF; 

CONSIDERANDO o teor da notícia de fato em referência, autuada em razão de representação formulada pelos acadêmicos da 

Faculdade UNIRB – BARREIRAS/BA, em que noticiam a cobrança irregular de valores exorbitantes, referente a transferência para outra Instituição de 
Ensino Superior e o trancamento de matrícula; 

CONSIDERANDO que tais fatos estão no âmbito de atribuição do Ministério Público Federal, apresentam indícios de ilicitude e 

demandam investigação; 
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão com o objeto de apurar supostas 

inadequações na cobrança de valores, referentes à transferência entre Instituições de Ensino Superior e o trancamento de matrícula, da UNIDADE 

REGIONAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO LTDA, na qualidade de mantenedora da FACULDADE UNIRB -BARREIRAS. 

Após autuação e registros de praxe, publique-se e registre-se a íntegra no sistema único para fins de comunicação de instauração à 

Câmara de Coordenação e Revisão, conforme previsão dos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00086771-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Inquérito Civil n° 1.14.000.001374/2017-58 

 

Trata-se de inquérito civil instaurado com vistas à coleta regular e legal de elementos a respeito de supostas ilegalidades praticadas 

pela pessoa jurídica Farmácia Levítico26 Eireli, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), no período de janeiro/2014 a dezembro/2015 

(fls. 277). 

A representação foi encaminhada pela Seção de Auditoria do Ministério da Saúde na Bahia, com suporte no Relatório de Auditoria 

nº 16726, realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) na Farmácia Levitico26 Eireli, que funcionava em Salvador/BA, 

dentro do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). 

Em conclusão (fl. 13), o DENASUS constatou que a empresa havia executado as ações do PFPB em desacordo com as normas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde, não comprovando a compatibilidade entre as aquisições e dispensações de medicamentos pelo programa, no 

período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. 

Ademais, o estabelecimento não havia apresentado os cupons vinculados e as respectivas prescrições médicas para comprovação das 

transações de vendas registradas no sistema do Ministério da Saúde, além de haver registros de dispensação de medicamentos para pessoas falecidas. 

As irregularidades ocasionaram o dano ao erário correspondente a R$ 189.642,35 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta e 

dois reais e trinta e cinco centavos). 

Por meio da portaria de instauração de procedimento preparatório às fls. 254/254v, foi remetida cópia do Relatório de Auditoria nº 

16726 à Divisão Criminal desta PR/BA. A partir de então, foi instaurado o Inquérito Policial nº 01124/2017 e, após as investigações, houve oferecimento 

de denúncia em desfavor de MANOELA CAROLINA RIBEIRO SEIXAS GOMES. 

Por outro lado, em novembro de 2017, a SCTIE/MS esclareceu que as irregularidades verificadas na Auditoria nº 16726 do 

DENASUS são passíveis de “aplicação da penalidade de descredenciamento junto ao PFPB, sem prejuízo da aplicação de multa, conforme previsto nos 

artigos 39 e 42 da Portaria GM/MS nº 111/2016”; que a aplicação do descredenciamento estava pendente de publicação; e que “a empresa em questão 

encontra-se com a conexão com o sistema de vendas do PFPB suspensa desde 15/12/2015, de forma que se encontra impedida de realizar dispensações 

no âmbito do PFPB, desde a referida data”. Por fim, afirmou que os valores a serem ressarcidos ainda não haviam sido quitados (fls. 270/270v). 

Após nova requisição, a SCTIE/MS informou, em fevereiro de 2018 (fls. 282/282v), o seguinte: 

a) a publicação do descredenciamento da empresa Farmácia Levitico26 do PFPB, penalidade estendida ao proprietário, ou empresário 

individual, aos sócios empresários e, ainda, ao farmacêutico responsável à época em que foram praticadas as irregularidades que ocasionaram o 

descredenciamento; 

b)  a aplicação de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o montante de vendas efetuadas no último trimestre das transações 

consolidadas no valor de R$ 4.509,03 (quatro mil, quinhentos e nove reais e três centavos); 

c)  a notificação de cobrança do débito relativo aos valores repassados pela União nas autorizações consideradas irregulares pela 

Auditoria 16.726 do DENASUS; 

d) a ausência de quitação dos débitos acima referidos até aquela data; e 

e)  que, “após o esgotamento das vias administrativas [...], e não havendo quitação do débito, o processo será enviado ao Fundo 

Nacional de Saúde – FNS, visando a instauração de Tomada de Contas Especial, a ser julgada pelo Tribunal de Contas da União – TCU”. 

Em julho de 2018, a SCTIE/MA informou (fls. 302/302v) que o valor do débito atualizado era de R$ 254.937,90 (duzentos e cinquenta 

e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa centavos). Afirmou que os procedimentos de cobrança já haviam sido iniciados e que, tão logo 

finalizados os trâmites no âmbito do Ministério da Saúde, "o DAF providenciará o envio do processo ao Fundo Nacional de Saúde – FNS, visando à 

instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, a ser julgada pelo Tribunal de Contas da União - TCU, além da inscrição no Cadastro Informativo dos 

Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, tudo em conformidade ao que também dispõe a Lei nº. 10.522 de 19/07/2002". 

Em ofícios de março/2019 (fls. 336/337), junho/2019 (fls. 360/361) e novembro/2019, (fls. 367/368), a SCTIE/MS enviou 

informações atualizadas acerca dos procedimentos internos quanto ao esgotamento das medidas administrativas de recomposição dos danos ao  erário. 

É o relato do necessário. 

Da análise dos autos e do resultado das diligências empreendidas, é possível concluir que não mais subsiste a utilidade no 

prosseguimento deste inquérito civil. 

Com efeito, o Relatório de Auditoria nº 16726, realizada pelo DENASUS nas atividades da pessoa jurídica Farmácia Levítico26 Eireli 

no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, constataram irregularidades praticadas de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. 

Em consequência, com vistas à apuração dos fatos no âmbito criminal, foi instaurado o Inquérito Policial nº 01124/2017, o qual 

embasou o oferecimento de denúncia em desfavor de MANOELA CAROLINA RIBEIRO SEIXAS GOMES, representante legal da Farmácia Levítico26. 

Por sua vez, após apuração das irregularidades no âmbito administrativo, foi aplicada a penalidade de descredenciamento da pessoa 

jurídica do Programa Farmácia Popular, estendida ao proprietário e ao farmacêutico responsável à época em que foram praticadas as irregularidades que 

ocasionaram o descredenciamento. Ademais, foi aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o montante de vendas efetuadas no último trimestre das 

transações consolidadas. 

Assim, resta ao Poder Público pleitear o ressarcimento ao erário, sobre o qual a SCTIE/MS está finalizando os procedimentos internos 

necessários e, caso não havendo a quitação do débito, será encaminhado o procedimento ao Tribunal de Contas da União, para fins de instauração de 

tomada de contas especial e inscrição no CADIN. 
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Conforme sabido, caso necessário, deverá ser ajuizada ação de cobrança de título extrajudicial, a ser manejada pela Advocacia-Geral 

da União. 

Nesse sentido, esgotadas as diligências acerca da fiscalização das irregularidades e aplicação das sanções penais e administrativas na 

espécie, conclui-se pela regular atuação dos órgãos administrativos, de modo a esgotar as medidas judiciais ou as demais providências constantes no art. 

4º, incisos III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF a serem tomadas pelo Parquet. 

Portanto, considerando não mais haver utilidade no prolongamento da presente investigação, promovo o ARQUIVAMENTO do 

presente inquérito civil, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei nº 7.347/1985. 

Comunique-se à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde da presente decisão, em atenção ao 

art. 17, § 1º, da Resolução n.° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Finalmente, depois da comprovação da efetiva cientificação, remetam-se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal para o necessário exame desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n.° 75/1993. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 
 

FABIO CONRADO LOULA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00096315-2019| 

PORTARIA Nº 357, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe 

foi delegada pela Portaria PGR nº 994, de 27 de setembro de 2019 e tendo em vista o disposto na Portaria PGR nº 458, de 2 de julho de 1998, bem como 

as informações constantes nos autos nº JF-DF-1009151-26.2019.4.01.3400; 

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 50 da Lei nº 6.766/79 e art. 40 da 

Lei 9.605/98, tendo em vista o parcelamento do solo sem a devida autorização do órgão competente, das Chácaras n. 34 e 35, do Núcleo Rural Nova 

Betânia, região administrativa de São Sebastião/DF, que ocupa Área de Proteção Ambiental do Planalto Central. Remetidos os autos à Justiça Federal, o 

Juízo da 15ª Vara Federal reconheceu a competência a si atribuída, destacando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (CC 147.694/MS, julgado em 

18/08/2016; CC 162.307-DF, decisão monocrática de 1/02/2019), em pese manifestação do MPF sugerindo a suscitação de conflito para reconhecer a 

competência do TJDFT para o julgamento de presente feito. A Procuradora da República oficiante, ao tomar ciência da decisão do Juízo da 15ª Vara 

Federal, persistindo no entendimento de que a atribuição é do MPDFT, manifestou-se pela remessa dos autos à 2ª CCR, por aplicação analógica do art. 

28 do CPP; 

CONSIDERANDO a deliberação da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do Voto nº 4568/2019/4ª CCR, de 30 de 

novembro de 2019, em que decidiu o retorno dos autos à PRDF para prosseguimento, mediante a designação de outro membro do Ministério Público 

Federal para atuar no feito, por aplicação analógica do art. 28 do CPP; 

CONSIDERANDO a delegação de competência feita pelo Procurador-Geral da República, nos termos da Portaria PGR nº 458, de 2 

de julho de 1998, a este signatário para designação de Membro para oficiar em processos submetidos à deliberação do Procurador-Geral da República 

nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, quando a manifestação conclusiva for pelo prosseguimento na apuração dos fatos ou oferecimento 

da respectiva denúncia; 

RESOLVE: 

Designar o(a) Procurador(a) da República titular PRDF - 16º OFÍCIO e, nos seus impedimentos, os Procuradores que os substituírem, 

para oficiar nos autos nº JF-DF-1009151-26.2019.4.01.3400. 
 

CLÁUDIO DREWES JOSÉ DE SIQUEIRA 

Procurador-Chefe 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00096457-2019| 

PORTARIA Nº 95, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

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

legais, conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição Federal e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 75/93 e, 

Considerando o disposto na Resolução n° 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o Procedimento 

Administrativo; 

DETERMINA: 

1. Instaurar Procedimento de Acompanhamento, a partir do expediente nº PR-DF-00093320/2019-Cópia da Promoção de 

Arquivamento nº 2043/2019 (com cópia parcial do Inquérito Civil nº 1.00.000.001040/2015-16), contendo a seguinte ementa: 

RESUMO: “Acompanhar a negociação da prorrogação do Termo de Colaboração nº 003/2016 e a execução do Termo de Fomento 

nº 01/2018, que tramitam no âmbito da Coordenação-Geral de Proteção à Testemunha e aos Defensores de Direitos Humanos.” 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL PELOS FATOS INVESTIGADOS: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e 

Secretarias Estaduais. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: Fórum Nacional de Entidades Gestoras dos Programas de Proteção a Testemunhas do Brasil. 

2. Suas distribuição a este 3º Ofício de Cidadania, Seguridade e Educação, tendo em vista que sua deflagração decorreu do 

arquivamento do IC nº 1.16.000.000246/2016-31; 

3. Fixação de prazo inicial de 01 ano de acompanhamento; 

4. A publicação desta Portaria, como de praxe, e sua comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, por qualquer meio hábil; 

5. Por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 
 

ANNA PAULA COUTINHO DE BARCELOS MOREIRA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00007437-2019| 

PORTARIA Nº 42, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

PP n.º 1.18.003.000247/2019-24 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA SIGNATÁRIO, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da 

Constituição da República, considerando o prazo de tramitação do presente procedimento, e que ainda há necessidade de realização de diligências, 

determino sua conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. 

Assim, DETERMINO: 

a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é: OFÍCIO CIRCULAR Nº 20/2017/1ªCCR - RECURSOS 

FUNDEB - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO. 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - 1ª CCR, para os 

fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Jackeline Marques Faria. 

 

SERGIO DE ALMEIDA CIPRIANO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00042041-2019| 

PORTARIA Nº 27, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 

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

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

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

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

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

coletivos (CF, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (art. 129, V, da CF/88); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.19.000.001535/2019-99, instaurada a partir de representação formulada por José 

Aldair Pompeu, noticiando a ingerência de não indígenas do povoado Vila Real, com atos de ameaça e desmatamento, na Terra Indígena Cana Brava, 

em desconformidade com um acordo firmado em 1999. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar eventual avanço de atividades de não indígenas 

em direção à área limítrofe à TI Cana Brava, delimitada pelo Rio Corda. 

§ 1º Registre-se como investigada a União, a Fundação Nacional do Índio – Funai e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - Incra. 

§ 2º Registre-se como assunto “9989 - Direitos Indígenas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

Aguarde-se a resposta do representante ao Ofício nº 417/2019-HAM/PR/MA. 

Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 
publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 
lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 
autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00042049-2019| 

PORTARIA Nº 28, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 

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

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

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

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

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

coletivos (CF, art. 129, III); 
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CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (art. 129, V, da CF/88); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato n. 1.16.000.001858/2019-94, instaurada a partir de representação encaminhada por 

Urupaiti Anburure Mendonça de Sousa, noticiando eventual mora por parte da Fundação Nacional do Índio – Funai no atendimento de demandas 

apresentadas pela comunidade indígena Ticuna da Terra Indígena Rodeador. 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposta omissão da Funai em atender ou responder 

as demandas apresentadas pela comunidade indígena Ticuna da Terra Indígena Rodeador. 

§ 1º Registre-se como investigada a Fundação Nacional do Índio – Funai. 

§ 2º Registre-se como assunto “9989 - Direitos Indígenas” e como grupo temático “6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

Aguarde-se a resposta do representante ao Ofício nº 462/2019-HAM/PR/MA. 

Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à egrégia 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00042042-2019| 

PORTARIA Nº 29, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal e da Lei Complementar nº. 75/93: 

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

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

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

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

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

difusos e coletivos (CF, art. 129, caput, III); 

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

e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput); 

CONSIDERANDO que são objetivos essenciais do Sistema Nacional de Viação (i) dotar o País de infraestrutura viária adequada; (ii) 

garantir a operação racional e segura dos transportes de pessoas e bens; (iii) promover o desenvolvimento social e econômico e a integração nacional 

(Lei nº. 10.233/2001, art. 4º, caput); 

CONSIDERANDO que se define como infraestrutura viária adequada a que torna mínimo o custo total do transporte, entendido como 

a soma dos custos de investimentos, de manutenção e de operação dos sistemas (Lei nº. 10.233/2001, art. 4º, § 1º); 

CONSIDERANDO que se entende como operação racional e segura a que se caracteriza pela gerência eficiente das vias, dos 

terminais, dos equipamentos e dos veículos, objetivando tornar mínimos os custos operacionais e, consequentemente, os fretes e as tarifas, e garantir a 

segurança e a confiabilidade do transporte (Lei nº. 10.233/2001, art. 4º, § 2º); 

CONSIDERANDO que constitui objetivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) implementar, em sua 

esfera de atuação, a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, 

restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes 

estabelecidos na Lei nº. 10.233/2001 (Lei nº. 10.233/2001, art. 80); 

CONSIDERANDO que são atribuições do Dnit, em sua esfera de atuação, dentre outras, (i) estabelecer padrões, normas e 

especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, terminais 

e instalações; (ii) estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos e execução de obras viárias; (iii) administrar, 

diretamente ou por meio de convênios de delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de 

rodovias (Lei nº. 10.233/2001, art. 82, caput, I, II, IV); 

CONSIDERANDO que compete ao Dnit fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a 

infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar (Lei nº. 10.233/2001, art. 82, § 3º, 

c/c Código de Trânsito Brasileiro, art. 21, caput, VIII): 

CONSIDERANDO que somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites 

estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Código de Trânsito Brasileiro; art. 99, caput); 

CONSIDERANDO que o excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na 

forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Código de Trânsito Brasileiro; art. 99, § 1º); 

CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº. 1.19.000.001558/2019-0, instaurada a partir de representação que sustenta que 

poderão advir prejuízos ao patrimônio público no caso de posto de pesagem de veículos ser construído pelo Dnit nos quilômetros iniciais da BR 135, em 

São Luís. 

CONSIDERANDO que, segundo a Superintendência Regional do Dnit no Maranhão, o Contrato TT 00.00006/2015, cujo objeto é a 

instalação de um Posto Integrado Automatizado de Fiscalização na BR 135 (km 100,25), está paralisado; 

CONSIDERANDO que, segundo a Superintendência Regional do Dnit no Maranhão, o Contrato TT 00.00007/2015, cujo objeto é a 

instalação de dois Postos Integrados Automatizados de Fiscalização na BR 316 (km 431,60 e km 460,72), está paralisado; 
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CONSIDERANDO que, segundo a Superintendência Regional do Dnit no Maranhão, em razão de restrições orçamentárias e de 

exiguidade de servidores, não é possível a ampliação dos Postos Integrados Automatizados de Fiscalização; 

CONSIDERANDO que, apesar de viger o contrato TT 00.00686/2018, por meio do qual o Estado do Maranhão foi contemplado com 

5 unidades móveis operacionais (4 balanças portáteis dinâmicas e 1 balança portátil estática), apenas uma balança móvel estática está em funcionamento, 

no km 14 da BR 135, sentido crescente; 

CONSIDERANDO que, segundo a Superintendência Regional do Dnit no Maranhão, a razão para que as demais unidades móveis 

operacionais não estarem em operação é a inadequação dos postos de pesagem ao modelo que será implantado, bem como a exiguidade de servidores; 

RESOLVE: 

Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar suposta insuficiência de instrumentos de pesagem 

em operação no Estado do Maranhão com vistas à fiscalização de eventuais infrações por excesso de peso nas rodovias federais no Estado do Maranhão. 

§ 1º Registre-se como investigado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 

§ 2º Registre-se como assunto “10076 - Transporte Terrestre” e como grupo temático “1ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

MPF”. 

Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 

Recomende-se ao Dnit para que promova instalação e efetivo funcionamento de todos os instrumentos de pesagem, fixos e/ou móveis, 

já destinados ao Estado do Maranhão, no prazo de 90 dias. 

Art. 3º Publique-se esta portaria no portal do Ministério Público Federal na internet. 

Art. 4º Comunique-se à egrégia 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, Assessora Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretária, enquanto 

lotada neste 13º Ofício. 

Art. 6º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação. 

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

HILTON ARAÚJO DE MELO 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-BDG-MT-00012291-2019| 

PORTARIA Nº 124, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 

127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Resolução nº 23/2017, do CNMP; 

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 que é função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover o inquérito civil e a ação civil pública 
cabível para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, III); 

CONSIDERANDO que, em virtude do que dispõe o artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, que disciplina a atuação 

ministerial, é atribuição do Ministério Público instaurar inquérito civil e a ação civil pública pertinente à tutela de direitos constitucionais, do patrimônio 

público e social e de interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que, com supedâneo no artigo 175 da Constituição Federal, é dever do Estado promover a prestação dos serviços 

públicos, ainda que diretamente, mediante procedimento licitatório, com garantia de observância e aplicação dos princípios que regem a Administração 
Pública, estampados no artigo 37 da mesma Carta Magna, em especial os da legalidade e publicidade, bem como aqueles insculpidos na Lei nº 8.666/93; 

CONSIDERANDO que, como defensor e fiscal da ordem jurídica, dos interesses difusos e do patrimônio público, cabe ao Ministério 

Público Federal atuar na fiscalização do cumprimento das normas e procedimentos pertinentes aos atos administrativos que atingem a esfera de destinação 

e efetiva aplicação dos recursos públicos federais; 

CONSIDERANDO que os recursos obtidos por meio do recolhimento previdenciário nos descontos em folha de pagamento devem 

ser destinados para cobertura dos benefícios da seguridade social, estabelecendo a base de financiamento e efetivação aos direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social, na forma do art. 194 da Constituição Federal, obedecendo, no caso de serviço público, regime próprio, estampado nas 

disposições do art. 183 e seguintes da Lei nº 8.112/90; 

CONSIDERANDO que os Municípios devem promover a adequada aplicação do montante arrecadado com as contribuições 

previdenciárias recolhidas, emitindo as devidas guias, as quais possuem destinação específica e vinculada, não sendo dada discricionariedade à gestão 

pública valer-se dos recursos para despesas ordinárias contraídas pelo ente, devendo tal feito ser fiscalizado pelos órgãos ministeriais constantes nas áreas 
de sua atribuição; 

CONSIDERANDO que é atribuição da Procuradoria da República em Barra do Garças a apuração de quaisquer violações às normas 

administrativas e legais que envolvam a gerência e ideal aplicação dos recursos previdenciários do serviço público, como tributo arrecadado pela União, 

nos municípios da região de sua atuação; 

CONSIDERANDO as irregularidades mencionadas no Procedimento Preparatório nº 1.20.004.000414/2018-98, concernentes ao 

fundado receio de que os Municípios de Cocalinho e Luciara/MT, bem como a Câmara Municipal de Luciara, realizaram pagamentos à empresa 

Eletrogeral LTDA, compensando eventuais atividades por ela realizadas, com finanças advindas do recolhimento indevido de contribuições 
previdenciárias de seus servidores, sem as guias regulares e de repasse ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS); 

CONSIDERANDO, por fim, as diligências extrajudiciais realizadas com participação ativa do Ministério Público Federal, sobretudo 

no encaminhamento de expedientes aos entes municipais, com o intuito de averiguar possível desvio na aplicação da verba pública pertencente à União, 

em relação ao adimplemento de dispêndios estranhos à finalidade precípua do recolhimento, com possibilidade de ônus ao erário e prejuízo aos 

beneficiários, assim como a pendência de outras providências já determinadas; 
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL no âmbito da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão com o seguinte objeto: “5ª CCR. 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. Apurar a ocorrência de irregularidades nos procedimentos licitatórios 

celebrados entre os Municípios de Cocalinho e Luciara, bem como pela Câmara Municipal de Luciara, e a empresa Eletrogeral LTDA, havendo suspeitas 

de pagamento por prestação de serviços com recursos oriundos de fundos de recolhimento previdenciário.” 

Em mesmo ato, ratificando a diretriz insculpida no despacho de conversão e pelas razões lá expostas, DETERMINA a consecutiva 

providência: 

1. A solicitação de nova pesquisa, via ASSPA, no intuito de identificar: (i) a qualificação completa do responsável pela empresa 

Eletrogeral LTDA, Sr. Hermes Ferreira Filho, CPF: 068.827.731-49; (ii) o endereço atualizado deste representante; (iii) seu conjunto patrimonial 

declarado; (iv) sua participação societária e função exercida de acordo com o consignado no registro da empresa à Junta Comercial; 

2. Sobrevindo os resultados da consulta, que seja expedido ofício ao Sr. Hermes Ferreira Filho, em endereço de fácil localização 

apresentado no relatório juntado ao feito, para que responda, em 20 (vinte) dias: (i) se a empresa recebeu algum empenho financeiro do Município de 

Cocalinho; (ii) quais os empenhos recebidos, especificando a origem e o exercício financeiro a ele relativos; (iii) qual a prestação de serviço realizada ou 

oferecida que justifique o recebimento dos empenhos. 

Após autuação e registros no sistema Único, publique-se e comunique-se esta 

instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para os fins previstos nos arts. 4º, inciso VI, e 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução 

n. 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

GUILHERME FERNANDES FERREIRA TAVARES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00008572-2019| 

PORTARIA N° 27, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Referência: PP 1.21.005.000123/2019-33; 

 

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 o contido no PP nº 1.21.005.000123/2019-33, autuado em 24/01/2019, atualmente em 

trâmite no 3º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS, área de atuação Cível - Tutela Coletiva, Grupo Temático 6ªCCR, 

Município de Paranhos/MS, que visa "Acompanhar a finalização das obras da escola indígena situada na Aldeia Pirakuá, localizada no município de Bela 

Vista/MS"; (b) CONSIDERANDO que decorreu o prazo de tramitação do presente PP 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 1.21.005.000123/2019-33, tendo por objeto: 

"Averiguar se a Comunidade Indígena Pirakuá, localizada no Município de Paranhos/MS, em que pese a paralisação da construção da escola indígena 

naquela localidade, tem tido o devido acesso à educação".. 
Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 6ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 

Cumpram-se as demais determinações nos termos do despacho que determinou a instauração deste Inquérito Civil. 

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

 

FABRIZIO PREBEDON DA SILVA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-CRA-MS-00009522-2019| 

PORTARIA Nº 60, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000038/2019-85 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições 

institucionais previstas no art. 129 da Constituição da República e no art. 8º, §1º, da Lei n.º 7.347/85, e: 

CONSIDERANDO que o presente procedimento foi instaurado para apurar se o descarte de lixo hospitalar e de medicamentos 
vencidos está sendo realizado de forma correta pelo Município de Corumbá; 

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

Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 

o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO, ademais, que, nos termos do art. 6º, XIV, “f”, da Lei Complementar nº 75/93, compete ao Ministério Público 

Federal promover ações em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no § 4º do art. 4º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal, segundo o qual: “Vencido o prazo mencionado no § 1º, o membro do Ministério Público promoverá seu arquivamento, ajuizará a 

respectiva ação civil pública ou o converterá em inquérito civil”; 

CONSIDERANDO, por fim, a proximidade do vencimento do prazo acima referido e que diligências ainda se fazem necessárias; 

DETERMINO a conversão deste Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, com o encaminhamento do feito 

ao setor jurídico desta Procuradoria da República, para registro da presente portaria em livro próprio, autuando-o junto à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão, com os documentos anexos, afixando a portaria em local de costume e encaminhando-a para publicação, nos termos do art. 5º da Resolução 
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CSMPF nº 87/2010 c/c o art. 4º da Resolução CNMP nº 23/2007, registrando, ademais, as seguintes informações na capa dos decorrentes autos e no 

Sistema ÚNICO: 

Interessado: Ministério Público Federal. 

Objeto da investigação: 1ª CCR – “Apurar se o descarte de lixo hospitalar e de medicamentos vencidos está sendo realizado de forma 

correta pelo Município de Corumbá”. 

Como primeira diligência, determino a expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Corumbá, solicitando que, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, informe quais medidas foram adotadas para dar continuidade ao processo licitatório de contratação de empresa para realização de descarte de 

medicamentos vencidos no Município de Corumbá (Processo 40054/2018), visto que da análise da cópia integral do procedimento, encaminhado a esta 

Procuradoria da República, o procedimento encontra-se suspenso desde junho de 2019, mas sem menção no Ofício nº 283/2019/PGM das providências 

tomadas após a suspensão do processo licitatório. 

Fica designada para secretariar os trabalhos, enquanto vinculada a este Gabinete, a servidora Caroline Guedes Souza, técnica 

administrativa lotada nesta Procuradoria da República. 

Dê-se ciência à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio do sistema Único. 

 

MARIA OLÍVIA PESSONI JUNQUEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00034685-2019| 

PORTARIA N° 123, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

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

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

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

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e das Portarias n. 4353/2019-PGJ e 

4354/2019-PGJ, ambas de 21.11.2019; 

RESOLVE: 

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

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

ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 

 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 

ROSALINA CRUZ CAVAGNOLLI 11ª 16.12.2019 

ALEXANDRE ESTUQUI JUNIOR 20ª 09 a 13.12.2019 

 

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

Grosso do Sul. 

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

 

PEDRO GABRIEL SIQUEIRA GONÇALVES 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00002819-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

REF.: Procedimento Preparatório N. 1.22.025.000016/2019-30. Objeto: Apurar 

possível irregularidade na guarda e conservação de bens e equipamentos 

armazenados no pátio do 1º Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e 

Aquicultura, em Nova Porteirinha/MG, pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), empresa pública federal, 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Câmara: 5ª Câmara de 

Coordenação e Revisão 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República do Município de Janaúba/MG, Eduardo Henrique de 

Almeida Aguiar, 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, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 

de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 

que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 

prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 
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CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 

autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, com vistas a apurar possível 

irregularidade por parte da CODEVASF, na guarda e conservação de bens e equipamentos armazenados no pátio do 1º Centro Integrado de Recursos 

Pesqueiros e Aquicultura, em Nova Porteirinha/MG, de modo a subsidiar a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de 

arquivamento. 

AUTUE-SE a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, alterando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” 

do SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª 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 a Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 

CONSIDERANDO a juntada de resposta ao Ofício 473/2019-MPF/PRM-JUA/GAB/EHAG, pela CODEVASF, bem como o prazo 

informado pela CGU para finalização do processo de auditoria de avaliação da eficiência dos gastos realizados pela CODEVASF - 1ª Superintendência 

Regional/MG para a aquisição de equipamentos e veículos, acautele-se os autos no SJUR até 07.01.2020, ou até juntada da resposta, o que ocorrer 

primeiro. 

Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos. 

Montes Claros/MG, 6 de dezembro de 2019. 

 

EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00054984-2019| 

PORTARIA Nº 250, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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; Considerando os fatos 

constantes no Procedimento Preparatório n° 1.23.000.001063/2019-41, instaurado 

nesta Procuradoria da República a partir de manifestação relatando possíveis 

irregularidades cometidas pela UFPA ao mudar regras relativas ao curso 

Enfermagem sem debate com a comunidade acadêmica; Considerando a 

necessidade de prosseguimento de diligências apuratórias, 

 

O PROCURADOR DA REPÚBLICA subscritor, no uso de suas atribuições legais e com base no art. 129 da Constituição Federal, 

no art. 7º, I, da Lei Complementar n.º 75/93 e na Resolução CSMPF nº 87/06, resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos constantes 

do referido procedimento, pelo que determina: 

1 - Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil, com o procedimento referenciado, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação 
e Revisão; 

2 - Dê-se conhecimento da instauração deste Inquérito Civil à 1ª CCR (art. 6º da Resolução CSMPF n.º 87, de 2006), mediante 

remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação em imprensa oficial, conforme disposto no art. 16º da Resolução 
CSMPF nº 87, de 2006; 

3 - Cumpram-se as providências determinadas no despacho anexado. 

 

FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA 

Procuradoria da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00005584-2019| 

PORTARIA Nº 55, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

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

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

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

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

d) considerando o disposto na Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) considerando o Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposto uso indevido de máquinas do PAC, doadas pela União 

ao Município de Belém do Brejo do Cruz/PB, na construção de casas que seriam vendidas por meio do Programa, Minha Casa Minha Vida; 

Converta-se o Procedimento Preparatório n. 1.24.002.000287/2018-06 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos 

expressos na presente portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, 
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autuando-a e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da 

República. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para os fins previstos nos arts. 4º, 

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

do Conselho Superior do MPF. 

 

FELIPE TORRES VASCONCELOS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00049106-2019| 

PORTARIA Nº 209, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO nº 1.24.000.000607/2019-11 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso da atribuição estabelecida no 

art. 129, II e III, da Constituição Federal; no art. 5º, III, “b”, "c" e “d”, bem como no art. 6º, VII, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 75/93; nos arts. 1º, 

I, III e VIII, 5º e 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85; e nos termos da Resolução nº 87, de 03/08/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; bem 

como da Resolução nº 23, de 17/09/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; e 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do 

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

CONSIDERANDO que tramita na Procuradoria da República no Estado da Paraíba o Procedimento Preparatório em epígrafe, 

instaurado a partir de representação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias no Estado da Paraíba – SINTEFEP, relatando 

a interdição de trecho ferroviário localizado entre a estação de João Pessoa e a estação de Mandacaru, em razão de perigo iminente de desabamento do 

imóvel abandonado da antiga Alfândega, tombado pelo patrimônio histórico; 

CONSIDERANDO a necessidade de obter informações da Superintendência do IPHAN na Paraíba sobre a situação do bem tombado, 

a fim de melhor avaliar o caso; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório em Inquérito Civil – IC, determinando que sejam adotadas as seguintes 

providências: 

1. Registre-se e autue-se esta portaria; 

2. Publique-se. 

 

ANTÔNIO EDÍLIO MAGALHÃES TEIXEIRA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00088369-2019| 

PORTARIA Nº 614, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

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

delega competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 6680/2019, do relator Cláudio Dutra Fontella, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 756 da 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República MÔNICA DOROTÉA BORA para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal em relação aos investigados A.R.G. e A.K.D.B., pelos crimes descritos nos arts. 180 e 288 do CP, bem como em 

relação aos investigados J.S.A., G.A.G. e E.dos S. quanto ao crime do art. 180 do CP, nos autos nº 5053599-96.2019.4.04.7000, em trâmite no Juízo 

Federal da 1ª Unidade de Apoio da Subseção Judiciária de Curitiba. 
 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00088366-2019| 

PORTARIA Nº 620, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

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

delega competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 5776/2019, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária nº 

755 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ALEXANDRE MELZ NARDES para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento às investigações nos autos nº 5041432-47.2019.4.04.7000, em trâmite na 9ª Vara Federal de Curitiba, com a proposição, se for o caso, 

do acordo tratado nas Resoluções n. 181 e 183, ambas do CNMP, e na Orientação Conjunta nº 03/2018, das 2ª, 4ª e 5ª CCR/MPF. 
 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00088365-2019| 

PORTARIA Nº 621, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas 

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

delega competência para a chefia da PR/PR, e 
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considerando o voto de nº 6161/2019, do relator Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, acolhido por unanimidade na Sessão 

Ordinária nº 755 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE para, como órgão do Ministério Público 

Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5009545-30.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

DANIEL HOLZMANN COIMBRA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-IGU-PR-00049528-2019| 

PORTARIA N° 30, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

conferidas pelos arts. 127 e 129 da Constituição da República, e: 

a) considerando o auto de infração ambiental nº 205/2019 – SMMA/DILP/DVCFA, datado de 13/11/2019, lavrado contra Marcelo 

Pietro Gomes, por construir uma casa de madeira na área de preservação permanente do Rio Iguaçu, infração pela qual foi notificado a promover a 

demolição da construção e a recomposição da mata ciliar (plantio de mudas de árvores e arbustos) no prazo de 30 (tinta) dias e multado no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais); 

b) considerando que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

meio ambiente (LC 75/93, art. 6º, VII, “b”); 

d) considerando a necessidade de laudo de reparação de dano ambiental para a responsabilização civil do autor do dano ambiental; 

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

informações, pressupõem a existência de um procedimento administrativo e/ou inquérito civil formal e regularmente instaurado, consoante dispõe o 

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

nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

RESOLVE 

INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, objetivando a regular e legal coleta de elementos para posterior adoção das providências 

necessárias ao esclarecimento e sanação de eventuais irregularidades, bem como subsidiar eventuais ações judicais e extrajudiciais que se revelarem 

necessárias, nos termos da lei. 

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

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

Cadastre-se o presente inquérito civil com o seguinte resumo: 4ªCCR (MEIO AMBIENTE). Objeto: Apurar a existência de dano 

ambiental em área de preservação permanente do Rio Iguaçu, no final da Rua Pedro Correia, REQUERIDO(A): Marcelo Pietro Gomes. 

Após, adotem-se as seguintes providências: 

(i) Determino a solicitação de pesquisa à ASSPA, em nome de Marcelo Pietro Gomes, CPF 072.455.529-32, RG 8.793.293-1, 

obtendo-se dados como endereço, vínculos empregatícios, empresas de que é sócio e veículos registrados em seu nome. 

(ii) OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu, REQUISITANDO-SE, no prazo de 60 (dias): 

a) informações sobre o cumprimento das sanções aplicadas no auto de infração nº 205/2019 – SMMA/DILP/DVCFA, datado de 

13/11/2019, lavrado contra Marcelo Pietro Gomes, por construir uma casa de madeira na área de preservação permanente do Rio Iguaçu; 

b) a elaboração de laudo de reparação de dano ambiental para a responsabilização civil do autor do dano ambiental, dando resposta 

aos seguintes quesitos: 

1) Qual a localização e extensão da área degradada? 

2) A área degradada classifica-se como de especial proteção ambiental? Em caso positivo, qual a classificação legal? 

3) Além disso, a referida área, ou parte dela, pode ser classificada como vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou 

médio de regeneração, integrante do Bioma Mata Atlântica, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 11.248/2006? 

4) A atividade desenvolvida pelo autuado atingiu outras áreas de especial proteção ambiental? Sendo afirmativa a resposta, 

discriminá-las. 

5) Descrever circunstanciadamente os danos constatados (à vegetação, ao solo, corpos hídricos, unidades de conservação etc.), 

mencionando, se possível, a data de início da atividade degradadora. 

6) Descrever circunstanciadamente os impactos sobre o Rio Iguaçu. 

7) Qual o tipo de vegetação atingida? 

8) É possível a recomposição do dano, ou seja, a restauração da situação primitiva, total ou parcialmente? De que forma? 

9) Avaliar, em pecúnia, o prejuízo ambiental referente à área degradada e seus impactos sobre o Rio Iguaçu. 

10) Além do dano à vegetação, a perícia identificou outras consequências ou riscos futuros para outros valores ambientais protegidos? 

Descrevê-los (exemplo: deslizamento, inundações etc.). 

11) Demais considerações que julgar pertinentes. 

Aos ofícios expedidos no bojo deste inquérito civil deve ser anexada cópia desta Portaria. 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 4ª CCR, para os fins previstos nos arts. 5º, VII, 6º e 16 da 

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

 

DANIELA CASELANI SITTA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-GRU-PE-00008782-2019| 

PORTARIA Nº 91, DE 9 DE DEZEMBRO 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 e no art. 6º da Lei Complementar nº 75/93; 
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b) considerando a incumbência prevista no art. 7º, inciso I, da mesma Lei Complementar; 

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

d) considerando a necessidade de adoção da providência elencada no inciso II do art. 4º da Resolução n° 87 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal; 

Determino a conversão da Notícia de Fato nº 1.26.005.000151/2019-74 em Inquérito Civil a fim de “apurar as supostas irregularidades 

apontadas na representação protocolada a partir de declínio parcial de atribuições da Promotoria de Justiça de Arcoverde/PE, que encaminhou cópia da 

Notícia de Fato MPPE n. 2019/175438”. 

Mantenha-se no Inquérito Civil o número de autuação utilizado no Procedimento Extrajudicial em questão. 

Após os registros de praxe, cumpra-se os fins previstos nos arts. 4º, VI e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional 

do Ministério Público, via Sistema Único. 

Ficam os servidores autorizados a franquear vista e permitir a extração de cópia de autos extrajudiciais não sigilosos, juntando-se 

apenas o requerimento, para fins de controle. Cuidando-se de autos extrajudiciais sigilosos, quaisquer pedidos de vista e/ou cópia deverão ser autorizados 

pelo titular do Ofício ou seu substituto. 

 

POLIREDA MADALY BEZERRA DE MEDEIROS 

Procurador (A) da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00062302-2019| 

PORTARIA Nº 150, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001808/2019-61 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, 

da Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 

2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001808/2019-61 visa apurar notícia, extraída dos autos do Inquérito 

Policial nº 286/2015, de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) não estaria exercendo de modo satisfatório o controle 

administrativo de lotes dos assentamentos do Programa de Reforma Agrária no Engenho Concórdia e Santa Cruz, em São Lourenço da Mata/PE, 

considerando a frequência do repasse ilegal de glebas rurais entre beneficiários do programa e terceiros, sem controle da autarquia; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001808/2019-61 em Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: "apurar notícia, extraída dos autos do Inquérito 

Policial nº 286/2015, de que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) não estaria exercendo de modo satisfatório o controle 

administrativo de lotes dos assentamentos do Programa de Reforma Agrária no Engenho Concórdia e Santa Cruz, em São Lourenço da Mata/PE, 

considerando a frequência do repasse ilegal de glebas rurais entre beneficiários do programa e terceiros, sem controle da autarquia"; 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive por 

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

nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria 

deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

Considerando os termos do Ofício nº 64305/2019/SR(03)/PE-G/INCRA, expeça-se ofício ao INCRA para que forneça previsão para 

inclusão dos assentamentos do Programa de Reforma Agrária no Engenho Concórdia e Santa Cruz na programação para Supervisão Ocupacional. 

Recife/PE, 6 de dezembro de 2019 

 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00062308-2019| 

PORTARIA Nº 151, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001963/2019-87 

 

O Ministério Público Federal, por meio do procurador da República signatário, com base no que preceitua o art. 129, II, da 

Constituição Federal, o art. 6º, VII, alíneas "a" a "d", da Lei Complementar nº 75/93, o art. 5º da Resolução CSMPF nº 87/2006, de 03 de agosto de 2006, 

do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como o art. 4º da Resolução CNPM nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 
do Ministério Público e 

Considerando que compete ao Ministério Público instaurar inquérito civil para a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, nos termos da legislação acima apontada; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001963/2019-87 visa apurar notícia de suposto dano ambiental ocorrido 

na Praia do Capitão, Igarassu/PE, consistente na prática de desmatamento em função de construção de estrada de acesso ao Gavoa Praia Hotel; 

Considerando a necessidade de aprofundar as investigações; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001963/2019-87 em Inquérito Civil, determinando: 

1. Registro e autuação da presente, assinalando como objeto do Inquérito Civil: "apurar notícia de suposto dano ambiental ocorrido 

na Praia do Capitão, em Igarassu/PE, consistente na prática de desmatamento em função de construção de estrada de acesso ao Gavoa Praia Hotel"; 
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2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, inclusive por 

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

nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, Resolução nº 87 CSMPF). 

No intuito de serem observados o art. 9º da Resolução nº 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução nº 87 do CSMPF, deve a secretaria 

deste gabinete realizar o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após 

o seu transcurso. 

Ademais, encaminhe-se à SPU a documentação prometida na reunião realizada no dia 18 de novembro de 2019. 

 

EDSON VIRGINIO CAVALCANTE JÚNIOR 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PIAUÍ 
##ÚNICO: | EXTRA-PI - PRM-FLR-PI-00006872-2019| 

PORTARIA Nº 56, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Converte o Procedimento Preparatório nº 1.27.002.000074/2019-45 em Inquérito 

Civil. 

 

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

constitucionais e legais, e 

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

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

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

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

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

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

CONSIDERANDO a Resolução CSMPF º 87/2010 e a Resolução CNMP n.º 23/2007, que regulamentam a instauração e tramitação 

do inquérito civil; 

CONSIDERANDO o procedimento extrajudicial autuado para apurar possível acumulação de cargos por Francisco Ricardo Soares 

de Brito no âmbito da Prefeitura Municipal de Colônia do Gurguéia, pagos com recursos públicos federais; 

CONSIDERANDO a existência de novas diligências essenciais ao deslinde dos fatos, assim como a iminência do vencimento do 

prazo de tramitação procedimental. 

RESOLVE: 

Converter este Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, vinculando-o à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, devendo o Setor 

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

 

ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA 

Procurador da República 

Respondendo pela PRM-FLORIANO/PI 

 

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

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00116274-2019| 

PORTARIA Nº 1.389, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre licença prêmio do Procurador da República ANTÔNIO DO PASSO 

CABRAL no período de 23 a 27 de março de 2020. 

 

O PROCURADOR-CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando que o Procurador da República ANTÔNIO DO PASSO CABRAL usufruirá licença prêmio no período de 

23 a 27 de março de 2020, resolve: 

Art. 1º Excluir o Procurador da República ANTÔNIO DO PASSO CABRAL, no período de 23 a 27 de março de 2020, da distribuição 

de todos os feitos e audiências que lhe são vinculados. 

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

 

GUSTAVO MAGNO GOSKES BRIGGS DE ALBUQUERQUE 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-SPA-RJ-00010078-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que ao final assina, com base nos arts. 127 e 129 da 
Constituição da República de 1988 e no art. 6º, VII da Lei Complementar 75/93; 

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, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88 e 
art. 1º da Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993); 
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RESOLVE instaurar Inquérito Civil Público a partir do procedimento preparatório nº 1.30.009.000048/2019-61 visando a regular e 

legal coleta de elementos para posterior tomada de providência judicial ou arquivamento, nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e da Resolução nº 

77 do CSMPF, com a seguinte ementa: 

"FABRÍCIA SILVA DOS REIS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - DIREITOS 

INDÍGENAS - POSSÍVEL NEGATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM FORNECER AUTORIZAÇÃO PARA 

COMÉRCIO AMBULANTE DE PESSOA INDÍGENA, CONTRARIANDO A LEI Nº 6001/73, ART. 2º, IV - POSSÍVEL TRATAMENTO 

DESRESPEITOSO - PRECONCEITO RACIAL - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS" 

Registre-se e autue-se. 
 

LEANDRO BOTELHO ANTUNES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-VTR-RJ-00010735-2019| 

PORTARIA N° 21, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.30.010.000109/2019-51 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo assinado, com base no artigo 129 da Constituição 

Federal, artigo 7º, I e 8º, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20/05/1993, o disposto nos artigos 4º e 5º da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do 

Ministério Público Federal e no artigo 2º, § 7º da Resolução Conselho Nacional do Ministério Público Federal 23/2007; 

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 que é dever do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio 

público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, consoante o artigo 129, inc. III, da Constituição da República e artigo 1º, 

inciso I, da Lei nº 7.347/85; 

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

requisitar diligências investigatórias, podendo acompanhá-los e apresentar provas, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de 

sua competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos e intimações necessárias aos procedimentos e inquéritos que instaurar (Lei 

Complementar n° 75/1993, artigos 7°, II e 8°, II, IV, VII); 

CONSIDERANDO que as apurações realizadas no bojo do procedimento preparatório não lograram esclarecer por completo a 

regularidade ambiental da pessoa jurídica COMÉRCIO DE RESÍDUOS ANO BOM EIRELI, CNPJ n. 24.479.642/0001-71, instalada em endereço que 

se encontra às margens do Rio Paraíba do Sul. 

RESOLVE, nos termos do artigo 2º, § 7º da RESOLUÇÃO Nº 23, de 4 de 17 setembro de 2007, converter o presente procedimento 

preparatório em inquérito civil, com o escopo de apurar a regularidade ambiental da pessoa jurídica COMÉRCIO DE RESÍDUOS ANO BOM EIRELI, 

CNPJ n. 24.479.642/0001-71. 

Diligência inicial: oficie-se ao INEA/SUPMEP, requisitando que informe se a pessoa jurídica já protocolou o Requerimento de Uso 

de Área de Preservação Permanente em Faixa Marginal de Proteção, mencionado no Relatório de Vistoria do INEA/SUPMEP n. 873.08.19 (fl. 40); neste 

mesmo ofício, remeta-se cópia do Of. n. 81/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e respectivo Relatório de 

Vistoria lavrado pela municipalidade (fls. 52/58). 

Ratificam-se todos os atos realizados no âmbito deste procedimento. 

Fica designado o servidor Marcelo de Oliveira Aguiar para secretariar o feito, enquanto lotado neste Gabinete. 

Publique-se, nos termos das disposições contidas nos artigos 4º, inciso VI, e 7º, parágrafo 2º, incisos I e II, da Resolução n. 23/2007 

do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como nos artigos 5º, inciso VI, e 16, parágrafo 1º, inciso I, da Resolução n. 87/2006 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal. 

Cumpra-se. 
 

LUIZ EDUARDO CAMARGO OUTEIRO HERNANDES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00116360-2019| 

PORTARIA Nº 357, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

Procedimento preparatório n° 1.30.001.002827/2019-71 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos "para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III da Constituição 

Federal e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 

de tramitação do procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.002827/2019-71 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, com 

escopo de apurar a fim de apurar possível atividade de extração irregular de areia. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

2) Após, voltem os autos conclusos para análise. 
 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00116352-2019| 

PORTARIA Nº 358, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento preparatório n° 1.30.001.001635/2018-67 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por sua Procuradora da República subscritora, no exercício de suas atribuições institucionais 

e constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos "para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos" (art. 129, III da Constituição 

Federal e art. 7º, I da LC 75/93); 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º §6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 

de tramitação do procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 

CONVERTE o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001635/2018-67 em Inquérito Civil Público, pelo prazo de 1 (um) ano, com 

escopo de acompanhar a situação fática da Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária (SEAPEC), na avaliação no ranking da transparência Ambiental. 

Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 

1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil Público à 4ª Câmara de 

Coordenação e Revisão - Meio Ambiente e Patrimônio Cultural. 

2) Após, voltem os autos conclusos para análise. 

 

SERGIO GARDENGHI SUIAMA 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00080701-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Instaura Procedimento Administrativo de Acompanhamento a fim de verificar a 

possibilidade de interrupção do prazo prescricional para a execução da Ação Civil 

Pública nº 2003.71.00.065522-8. 

 

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

Constituição da República de 1988, regulamentado pelos arts. 5º a 8º da Lei Complementar nº 75/93, bem como pela Resolução CSMPF nº 87/06: 

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

de direitos constitucionais e de interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III e VI, da Constituição Federal; artigos 6°, inciso VII, alíneas "a", "c" 

e "d", 7°, inciso I, 8º, incisos I, II, IV, V, VII e VIII, da Lei Complementar n° 75/93); 

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

de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (artigo 129, inciso II, da CF; e artigo 

5º, inciso V, alíneas "a" e "b", da Lei Complementar nº 75/93); 

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

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

instituições; apurar fato que enseje a tutela de interesses individuais indisponíveis; embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil (art. 8º, 

Resolução CNMP nº 174/2017); 

CONSIDERANDO o teor da correspondência eletrônica encaminhada pelo Sr. Felipe Teixeira, por meio da qual indagou-se ao 

Ministério Público Federal se seriam adotadas providências a fim de interromper o prazo prescricional para a execução da Ação Civil Pública nº 5034655-

71.2018.4.04.7100; 

CONSIDERANDO que a mencionada ACP, ajuizada por este 13º Ofício, objetivou “garantir o direito dos cidadãos idosos de terem 

administrativamente a revisão da Renda Mensal Inicial – RMI de todos os benefícios previdenciários de prestação continuada concedidos pelo INSS no 

Estado do Rio Grande do Sul, no período de março de 1994 a fevereiro de 1997, aplicando a variação integral do Índice de Reajuste de Salário Mínimo 

– IRSM de fevereiro de 1994, correspondente a 39,67%, mais os pagamentos das diferenças devidas”; 

CONSIDERANDO que a sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para o efeito de "condenar o INSS a 

revisar os benefícios previdenciários concedidos no período de março/94 a fevereiro/97, cujos titulares sejam domiciliados no Estado do Rio Grande do 

Sul, excluídos aqueles em relação aos quais foi reconhecida a litispendência ou que tenham proposto ações individuais, devendo a renda mensal inicial 

de tais benefícios ser recalculada incluindo-se a variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,67%) na atualização monetária dos salários-de 

contribuição anteriores a essa data"; 

CONSIDERANDO que o E. TRF4 deu parcial provimento à Apelação do MPF para possibilitar a exigência do pagamento por meio 

de complemento positivo apenas em relação às prestações vencidas a partir do prazo assinalado para o cumprimento da sentença (60 dias após o trânsito 

em julgado, conforme fixado na sentença de primeiro grau e confirmado pelo TRF4), bem como para legitimar o MPF a fiscalizar a obrigação de fazer, 

consubstanciada na implantação da nova renda mensal do benefício; 

CONSIDERANDO que o STJ negou seguimento ao Recurso do INSS e deu parcial provimento ao Recurso do MPF, entendendo que 

“deve ser reformado o acórdão hostilizado quanto ao ponto em que limita a execução do título judicial formado em ação civil pública, no que tange às 

diferenças pretéritas, aos segurados e aos seus sucessores, uma vez que o Ministério Público tem legitimidade para tanto desde que ocorra a situação 

prevista no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor”; 

CONSIDERANDO que a decisão transitou em julgado em 18/02/2015; 

CONSIDERANDO que em razão de dificuldades apresentadas pelo INSS para a execução de inúmeros créditos, aliado ao risco de 

execuções em duplicidade, o MPF avaliou que uma divulgação dos termos da decisão na ACP, para ciência de eventuais interessados, poderia ser mais 

adequado, além de atingir mais diretamente o objetivo do processo; 
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CONSIDERANDO que oficiou-se à DPU a fim de divulgar que os segurados/beneficiários do INSS no Rio Grande do Sul, com 

benefícios previdenciários concedidos no período de março de 1994 a fevereiro de 1997, possuem o direito de executar individualmente as parcelas 

vencidas decorrentes da mencionada ACP, relativas às diferenças devidas até 14/07/2015; 

CONSIDERANDO que tal divulgação foi realizada, também, por meio de postagens em redes sociais do Ministério Público Federal 

(Facebook/instagram/Twitter); 

CONSIDERANDO a necessidade de se verificar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional para a execução da Ação Civil 

Pública nº 2003.71.00.065522-8; 

RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, determinando, para tanto: 

1. A autuação da presente Portaria; e 

2. O retorno dos autos conclusos para análise. 

 

PEDRO NICOLAU MOURA SACCO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00080409-2019| 

PORTARIA N° 312, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Instaura o Inquérito Civil n. 1.29.000.003960/2019-76. 

 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público Federal a defesa da legalidade, da impessoalidade, da moralidade 

administrativa 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 LC 75/93, bem como a defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos, como dispõe o art. 129, III, da CF/88; 

CONSIDERANDO que a adoção de medidas instrutórias pressupõe a instauração de Procedimento Preparatório ou Inquérito Civil, 

conforme dispõe o art. 4º, § 4º, da Resolução CSMPF nº 87/2006, com a redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010; 

CONSIDERANDO a existência de supostas irregularidades em operações de crédito, transferências bancárias, renegociações de 

crédito ocorridos na agência São Jerônimo (0509) da Caixa Econômica Federal no período compreendido entre maio de 2015 e maio de 2017, apuradas 

no PDC RS.0509.2017.C.000244; 

CONSIDERANDO a tramitação do Inquérito Policial correlato n. 5036520-32.2018.4.04.7100, que apura os fatos sob a ótica da 

ocorrência de eventuais crimes contra o Sistema Financeiro Nacional; 

CONSIDERANDO que os fatos podem configurar também atos de improbidade administrativa; 

DETERMINO a conversão desta Notícia de Fato nº 1.29.000.003960/2019-76 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e 

fundamentos expressos nesta Portaria, para a coleta de elementos destinados à formação de convicção ministerial acerca dos fatos apurados neste 

expediente, tendo como objeto 'apurar supostos atos de improbidade administrativa praticados por empregado da Caixa Econômica Federal, agência São 

Jerônimo (0509), no período de maio de 2015 a maio de 2017, condizente em operações irregulares de crédito e correlatas, objeto do PDC n. 

RS.0509.2017.C.000244 daquela empresa pública". 

Para tanto, deverão ser adotadas as seguintes medidas: 

a) autuação da presente Portaria, nos termos dos art. 4º e 5º da Resolução n. 87/2006 do CSMPF; 

b) comunicação à 5ª CCR da instauração deste Inquérito Civil e publicação desta Portaria, conforme previsto nos arts. 6º e 16 da 

Resolução n. 87/2006; 

c) sejam ultimadas as diligências determinadas no despacho anterior. 

 

HAROLD HOPPE 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00010011-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.29.002.000329/2019-03 

 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, a partir da Manifestação 20190078394 

(PRM-CAX-RS00008038/2019) apresentada por KATIUSCIA SCARIOT COMIN, para apurar a regularidade da negativa de concessão de espaço 

público para a realização da Benção na Praça Dante Alighieri pelos Freis Capuchinhos. 

Conforme o relato da denunciante, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul negou a utilização da praça sem justificativa aparente, e 

a requerente, assim como os demais envolvidos, foram cerceados em seu direito de manifestação e liberdade religiosa. 

Oficiada, a Prefeitura de Caxias do sul remeteu cópia integral do processo administrativo 2019/39858 protocolado pela Fundação 

Cultural Riograndense -vRádio São Francisco, na pessoa da representante, Maruska Guarda da Silva, que tratava do requerimento e documentos 

protocolados para obtenção da autorização da concessão da Praça Dante Alighieri para a Benção dos Freis Capuchinhos. Em síntese, a Prefeitura 

esclareceu que a negativa de autorização deu-se em razão da previsão de obras de requalificação da Praça Dante Alighieri, que demandou a revisão de 

autorizações já concedidas para outros eventos no mesmo local, bem como a negativa para o evento em comento. Acrescentou que foi ofertado outro 

espaço aos requerentes. 

Após os esclarecimentos da Prefeitura, a Fundação Cultural Riograndense - Rádio São Francisco foi chamada a manifestar-se nestes 

autos, que, na pessoa do procurador Alvaro Morés, esclareceu não ter apresentado recurso contra o indeferimento do pedido à Secretaria Municipal de 

Urbanismo de Caxias do Sul. Embora tenha sido ofertado outro local para a realização do evento, os organizadores optaram por manter a benção nas 

igrejas locais. 

Diante da declarada ausência de interesse dos representantes do evento na demanda, considerando os documentos colacionados neste 

procedimento, depreende-se que este Procedimento Preparatório atingiu sua finalidade, não sendo encontrados fatos ensejadores de apuração, neste 

momento, motivo pelo qual deve ser ARQUIVADO. 
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Posto isso, não havendo outras diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a 

adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, 

determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se a representante a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando-a, inclusive, que até 

que seja homologada pela 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, poderão ser apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntadas ao autos para 

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

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

iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional - NAOP da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão na PRR4 do 

Ministério Público Federal, para análise e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00055824-2019| 

PORTARIA Nº 713, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ 4764 e 4765, RESOLVE: 

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

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

61ª/Seara Aline Boschi Moreira (16 a 19 de dezembro de 2019) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

61ª/Seara Mariana Mocelin (16 a 19 de dezembro de 2019) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00055822-2019| 

PORTARIA Nº 717, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 

de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 4777, 4778, 4789 e 4790, RESOLVE: 

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

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

52ª/Anita Garibaldi Guilherme Luiz Dutra (11 a 18 de outubro) 

9ª/Concórdia Marcos Batista de Martino (12 e 13 de dezembro) 

32ª/Timbó Alexandre Daura Serratine (9 de dezembro) 

70ª/São Carlos Silvana do Prado Browers (18 e 19 de dezembro) 

85ª/Joaçaba Márcia Denise Kandler Bittencourt Massaro (12, 13, 16 e 17 de dezembro) 

 

DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 

discriminados: 

 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

52ª/Anita Garibaldi Guilherme Brito Laus Simas (11 a 18 de outubro) 

9ª/Concórdia Felipe Nery Alberti de Almeida (12 e 13 de dezembro) 

32ª/Timbó Cristhiane Michelle Tambosi Fiamoncini Ferrari (9 de dezembro) 

70ª/São Carlos Mateus Minuzzi Freire da Fontoura Gomes (18 e 19 de dezembro) 

85ª/Joaçaba Caroline Regina Maresch (12, 13, 16 e 17 de dezembro) 

 

ANDRE STEFANI BERTUOL 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-TBT-SP-00003488-2019| 

PORTARIA N° 15, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

e: 

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

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como que tem por função institucional zelar pelo 

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados aos cidadãos na Constituição Federal, promovendo as 

medidas necessárias à sua garantia; 

Considerando que, para o desempenho de tais atribuições, a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional lhe conferem a 

titularidade da promoção do inquérito civil e ainda que não de forma exclusiva da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigos 127 e 129 da Constituição Federal; artigo 6º, VII da Lei Complementar nº 75/93 e artigo 

8º, § 1º da Lei 7.347/85); 

Considerando os fatos apontados no procedimento preparatório nº. 1.34.018.000054/2019-61, instaurado com a finalidade de apurar  

supostos danos estruturais, com deslocamento de solo, no prédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no Município de 

Campos do Jordão/SP. 

Considerando os termos da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2.007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

notadamente o que dispõe o art. 4º do referido ato, promovo a instauração de INQUÉRITO CIVIL, para a devida apuração dos fatos, ordenando, para 

tanto: 

a) a autuação e o registro destes autos como inquérito civil; 

b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria da República; e 

Após adotadas as providências tornem os autos conclusos. 

 

ADJAME ALEXANDRE GONÇALVES OLIVEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00011347-2019| 

PORTARIA Nº 31, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.003.000234/2019-10 

 

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

constitucionais e legais; 

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

objetivos institucionais do Ministério Público (artigo 127, caput, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 

Lei Complementar 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa dos 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO a necessidade de se averiguar os fatos retratados, mediante promoção de diligências, requisições de informações, 

além de outras ferramentas previstas na legislação aplicável; 

RESOLVE, com fulcro no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 2º e 4º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, o qual terá por objetivo averiguar o quadro presente no Município de Cerqueira César no tocante 

à disponibilização e realização de exames de mamografia na população feminina da faixa etária entre 50 e 69 anos. 

Fica determinado ainda: 

1. que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria; 

2. que seja designado o servidor MURILO PERETO como secretário, para fins de auxiliar na instrução do presente Inquérito; 

3. que a Assessoria/Gabinete acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do 

Conselho Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e restituindo-os com minuta de despacho de prorrogação, se necessário; 

4. que seja certificado o cumprimento das diligências aqui arroladas. 

Fica dispensada a comunicação ao órgão revisor[1]. 

Publique-se na forma da Resolução supracitada. 

Registre-se. 

 

ANDRE LIBONATI 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00133459-2019| 

PORTARIA Nº 340, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

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

constitucionais e legais, e 

CONSIDERANDO que foi autuado e distribuído, para este 34º Ofício do Grupo II – Patrimônio Público e Social desta Procuradoria 

da República no Estado de São Paulo, o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.004679/2019-81, instaurado com base em representação formulada na 
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Sala de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público Federal, noticiando irregularidades praticadas, em tese, pela atual diretoria do Conselho Regional 

dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo – CRT/SP), quanto a suposta fraude em licitação e contratações irregulares de empregados públicos; 

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

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

artigo 1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

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

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, c.c. 

artigos 5º, inciso I, alínea h, e 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 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 (artigo 1º da Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 1º da Resolução n.º 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público pode – deve – ajuizar ação civil pública para o ressarcimento de dano ao patrimônio 

público e/ou destinada a levar a efeito as sanções cíveis decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa (artigos 1º, inciso IV, e 5º, § 1º, da 

Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, e artigos 5º e 17 da Lei n.º 8.429/1992); 

CONSIDERANDO que compete ao juízes federais processarem e julgarem 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 (artigo 109, inciso I, da Constituição Federal), o que determina, numa perspectiva constitucional, lógica e 

sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal (artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público da União); 

CONSIDERANDO que ainda faltam diligências a serem realizadas, em especial a análise da resposta enviada pelo Conselho Regional 

de Técnicos Industriais do Estado de São Paulo – CRT/SP (Etiqueta PR-SP-00112601/2019);  

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para apurar a hipótese, determinando, para tanto: 

1. Autuem-se a presente Portaria e o Procedimento Preparatório n.º 1.34.001.004679/2019-81 (artigo 5º, inciso III, da Resolução n.º 

87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

2. Registre-se e zele-se pelas respectivas normas (Rotina de Serviços n.º 01, de 25 de março de 2014, da Divisão Cível Extrajudicial 

da Procuradoria da República em São Paulo); 

3. Controle-se o respectivo prazo (artigo 9º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, c.c. artigo 15 da 

Resolução n.º 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal); 

4. Comunique-se a instauração deste inquérito civil à Egrégia 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

inclusive para a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução n.º 23/07 do Conselho Nacional do 

Ministério Público, c.c. artigos 6º e 16, § 1º, inciso I, da Resolução n.º 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal). 

 

ROBERTO ANTONIO DASSIÉ DIANA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00006438-2019| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1/2019 

 

Inquérito Civil Público nº 1.34.033.000044/2015-11 e apensos, que apuram a acessibilidade nas secretarias diversas do município de 

Caraguatatuba que funcionam em casas e prédios que carecem de adaptação para atendimento ao público com necessidades especiais e mobilidade 

reduzida. PARTES: Compromitentes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República MARIA REZENDE CAPUCCI  e O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela Promotora de Justiça da Infância e Juventude e de Direitos Humanos de Caraguatatuba, 

REGIANE MARIA HEIL PORTES; Compromissários: MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, representado por seu prefeito JOSÉ PEREIRA DE 

AGUIAR JÚNIOR; e seus secretários: Márcia Regina Paiva Silva Rossi, Márcio Jorge Pereira, Marcel Luiz Giorgeti, Jonas Fontes dos Santos, Flávio 

Rodrigues Nishiyama Filho, Eugênio de Campos Júnior, Silmara Mattiazzo Bologni, e FUNDACC - Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, 

representada pela sua presidente, Silmara Mattiazzo Bologni. OBJETO: Os COMPROMISSÁRIOS obrigam-se a executar as adaptações necessárias em 

cada secretaria conforme os relatórios de fiscalização apresentados nos respectivos autos de inquéritos civis, dentro do cronograma apresentado, com 

aprovação da Secretaria Municipal  dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso-SEPEDI, com vistas a garantir acessibilidade aos portadores de 

deficiência e/ou com mobilidade reduzida nos prédios onde funcionam as secretarias municipais e a FUNDACC com a implementação de  todas as 

condições de acessibilidade exigidas pela Legislação vigente. VIGÊNCIA: (cronograma apresentado) anos. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2019. 

ASSINATURA: MARIA REZENDE CAPUCCI; REGIANE MARIA HEIL PORTES; JOSÉ PEREIRA DE AGUIAR JÚNIOR; MÁRCIA REGINA 

PAIVA SILVA ROSSI; MÁRCIO JORGE PEREIRA; MARCEL LUIZ GIORGETI; JONAS FONTES DOS SANTOS; FLÁVIO RODRIGUES 

NISHIYAMA FILHO; EUGÊNIO DE CAMPOS JÚNIOR; SILMARA MATTIAZZO BOLOGNI. 

 

MARIA REZENDE CAPUCCI 

Procuradora da Republica 
 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00051345-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 Inquérito Civil n. 1.35.000.000802/2017-03 

 

Trata-se de procedimento instaurado em razão de recebimento, do Ministério Público de Sergipe, de P.A.P.I.C. registrado no PROEJ 

sob o n. 05.17.01.0035, para apurar acidente provocado pela PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A., consistente em lançamento de substância oleosa 

no mar no dia 21.10.2016, em desacordo com a legislação, do que resultou a aplicação do Auto de Infração n. 9112119-E pelo IBAMA (f. 6). 

Conforme o Parecer Técnico 02028.000100/2016-29 – DITEC/SE/IBAMA, no dia 21.10.2016, o NUPAEM/SE foi comunicado sobre 

a ocorrência de material oleoso no litoral Sul Sergipano, especificamente nas praias do Mosqueiro, Abaís, Caueira e Saco. Em vistoria realizada no dia 
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seguinte, foram avistados resíduos de óleo em cerca de 38 km de faixa de praia. Equipes de limpeza foram concentradas nos locais mais visitados pelos 

banhistas e os resíduos oleosos foram acondicionados em big-gabs e transportados até o local de disposição temporária, fora do alcance da maré, para 

posteriormente serem encaminhados a aterro sanitário licenciado (f. 9-1). 

Ainda em seu parecer técnico, o órgão ambiental relatou que o vazamento de óleo ocorreu no duto PGA03/EPA da PETROBRAS, 

com volume estimado de cerca de 1,8 m3 de óleo ou resíduos oleosos; que a produção foi paralisada e que ocorreu a intervenção de mergulhadores para 

reparos do duto. Por fim, o IBAMA/SE concluiu que o vazamento foi de responsabilidade da PETROBRAS, motivo pelo qual emitiu o Auto de Infração 

9112119-E, e recomendou o encaminhamento de cópia do aludido parecer à ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente e ao Ministério 

Público Federal, para ciência e providências cabíveis. 

A ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente, em resposta ao Ofício n. 454/2017 (f. 39), apenas informou que a ocorrência 

do lançamento de substância oleosa no mar, em 21.10.2016, foi atendida pelo IBAMA. 

Instada a se manifestar sobre as medidas adotadas quanto ao lançamento da substância oleosa no mar (f. 40), a PETROBRAS informou 

que todas as medidas necessárias à contenção e remediação dos impactos ambientais observados foram imediatamente adotadas, conforme destacado na 

manifestação recebida em 4.7.2017, ressaltando que foram bem sucedidas, tendo resultado na limpeza completa da área em curto espaço de tempo, com 

a participação dos diversos órgãos de fiscalização. Ao final da sua manifestação, a PETROBRAS asseverou que, apesar da ocorrência do acidente, não 

houve contaminação ou poluição do solo ou do recurso hídrico, mas apenas um impacto momentâneo, e requereu o arquivamento do presente inquérito 

civil (f. 49-71). 

É o que importa relatar. 

Em que pese as manchas terem sido retiradas da faixa de praia, o dano ambiental decorrente do derramamento de óleo no mar não 

pode ser revertido, não sendo possível o retorno ao status quo ante, motivo pelo qual foi ajuizada ação civil pública registrada sob o n. 0800599-

65.2019.4.05.8502, em 5.12.2019, cuja inicial está encartada às folhas 166-181, para que a PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. responda 

objetivamente pelo dano causado ao meio ambiente. 

Sendo assim, não havendo mais nenhuma medida a adotar no presente caso, promovo o arquivamento deste inquérito civil. 

Dê-se ciência à interessada e providencie-se a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, conforme determinado no art. 16, §1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2006. 

Em seguida, remetam-se os autos à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para o necessário exame 

desta promoção, na forma do art. 17, §2º, da Resolução CSMPF n. 87/2006 c/c o art. 10, § 1º, da Resolução CNMP 23/2007. 

 

GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 

Procuradora Regional da República  
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