
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 20, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2016

Ref. Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000308/2016-59

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República  signatária,  no

exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República;  

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público promover o inquérito

civil  público  e  a  ação  civil  pública,  para  a  proteção do  patrimônio  público  e  social,  do  meio

ambiente e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CF);

CONSIDERANDO a incumbência prevista para o Ministério Público na Lei Complementar

75, no artigo 5º, inciso III, alínea e, da defesa de direitos e interesses coletivos; bem como no artigo

6º, inciso VII, alínea c, de promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos

interesses  individuais  indisponíveis,  difusos  e  coletivos,  relativos  às  comunidades  indígenas,  à

família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor, e no artigo 7º,

inciso I, de instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório foi instaurado com vistas a

apurar possível irregularidade praticada pelo DSEI, concernente na falta de assistência médica aos

indígenas  da  Tribo  Atikun/BA,  bem  como  ao  Cacique  da  Tribo,  sr.  Manoel  Alvino,  que  se

encontrava internado no Hospital de Curaçá, com graves patologias no miocárdio e pulmões;

CONSIDERANDO que o presente Procedimento Preparatório foi autuado em 29 de

abril de 2016 (art. 2º, §6º, da Resolução nº 23/2007 CNMP), sem que tenham sido finalizadas as

apurações, as quais, todavia, devem ser complementadas;

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 2º, §7º, da Resolução nº 23/2007 CNMP,

o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, determinando a adoção

das seguintes providências:

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


1 – Mantenha a Secretaria contato telefônico com o DSEI/PE, para que seja informado o quantidade

de indígenas que reside na Ilha do Bom Sucesso e se são aldeados ou não.

Ainda, em cumprimento à  Resolução nº 87/2006-CSMPF, com as alterações promovidas

pela Resolução nº 106/2010-CSMPF:

a) Autue-se a presente Portaria, juntamente com o presente procedimento administrativo;

b) Comunique-se à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, por meio eletrônico, informando

da sua instauração,  em observância  ao art.  6º  da  Resolução n.º  87/2006,  enviando cópia  desta

portaria, a fim de que lhe seja dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº

87/2006;

c) Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante

estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 23/2007-CNMP e art. 15 da Resolução n.º 87/2006-CSMPF,

devendo o Cartório realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão nos autos após o seu

transcurso.

MARA ELISA DE OLIVEIRA
Procuradora da República
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