
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 2, DE 16 DE JANEIRO DE 2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República abaixo subscrito,

titular do 3º Ofício de Combate à Corrupção da Procuradoria da República em Pernambuco, em

razão das atribuições conferidas pelo art. 129, III da Constituição Federal, art. 6º, inc. VII, “b” e art.

7º, inc. I, ambos da Lei Complementar n.º 75/93, Resolução nº 87/2010, do Conselho Superior do

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

CONSIDERANDO que foram distribuídos ao 3º Ofício de Combate à Corrupção da

Procuradoria da República em Pernambuco os autos da Notícia de Fato nº 1.26.000.003978/2014-

75;

CONSIDERANDO que o procedimento acima foi  autuado a partir  de representação

formalizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife,

no  qual  notícia  que  assistentes  sociais  contratadas  por  aquela  Secretaria  para  aplicação  de

questionário de pesquisa junto aos beneficiários do Programa de Benefício de Prestação Continuada

– BPC na Escola, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, cometeram

irregularidades durante a execução dos serviços contratados.

CONSIDERANDO que as irregularidades consistiram em: 1) pesquisas realizadas por

contato  telefônico  quando  deveriam  ter  sido  realizadas  presencialmente;  2)  assistentes  sociais

contratadas que delegaram suas funções a pessoas não autorizadas; 3) questionários preenchidos

com  assinaturas  supostamente  falsificadas;  4)  provável  inserção  de  dados  falsos  no  sistema

informatizado prejudicando a qualidade da pesquisa.

CONSIDERANDO  que  os  fatos  acima  podem  caracterizar  ato  de  improbidade

administrativa previsto nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/1992;

CONSIDERANDO a necessidade de obtenção de elementos probatórios com vista a

confirmar as irregularidades contidas na denúncia;

DETERMINA:

1) a instauração de Inquérito Civil para apuração dos fatos e suas circunstâncias;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5303
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


2) a publicação da presente Portaria no Diário Oficial e no portal do Ministério Público

Federal;

3) a comunicação da presente instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do

Ministério Público Federal, no prazo de 10 (dez) dias;

4) a promoção das seguintes diligências investigatórias iniciais:

4.1) agende-se reunião com a Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

do Município de Recife, para que preste esclarecimentos acerca dos fatos objeto desta investigação,

notadamente  quanto  ao  funcionamento  do  sistema  informatizado  no  qual  eram  alimentadas  as

pesquisas.

4.2) notifiquem-se, para serem inquiridas na qualidade de testemunhas:

4.2.1) - MARIA JOSÉ SALVINO DE SOUZA, indicada na fl. 25-v

4.2.2) - CRISTIANE AGNES DA SILVA, indicada na fl. 34-v

4.2.3) - JOSIGLEIDE FERREIRA DA SILVA, indicada na fl. 44-v

4.2.4) - RENATA CRISTINA CARVALHO VASCONCELOS, indicada na fl. 53-v

4.2.5) - RENATA MARIA DA SILVA, indicada na fl. 62-v

4.2.6) - ANA REGINA DA SILVA, indicada na fl. 73-v

4.2.7) - ÂNGELA MARIA QUEIROZ LUCIO, indicada na fl. 80-v

4.2.8) - VANESSA PEREIRA DA COSTA, indicada na fl. 89-v

4.2.9) – RUTHE RAIMUNDA DE OLIVEIRA, indicada na fl. 101-v

CLÁUDIO HENRIQUE C. M. DIAS
Procurador da República
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