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executivo fixará os perxodos de defeso da piracema para proteção da fauna 
aquática, atendendo as peculiaridades regionais, podendo adotar as medidas 
necessárias ao ordenamento pesqueiro; resolve: 

Art. Io - Proibir o exercício da pesca comercial no curso d^água do rio 
Puruê,rseus tributários, bem como seu sistema lacustre, incluindo também 1.000 m 
(mil metros) a jusante e a montante da área de confluência com o rio Japura, nos 
seguintes intervalos: 
Período 1998-1999 de 01/12/1998 a 28/02/1999 
Período 1999-2000 de 01/12/1999 a 29/02/2000 

Art. 2° - A proibição de que trata o Art. Io da presente portaria não se 
aplica à pesca para consumo, desde que a mesma seja feita com os seguintes 
petrechos: anzol, linha de mão, caniço simples ou molmete, arpão, zagaia, 
espinhei e arco e flecha. 

Art. 3o - Permitir a pesca de caráter científico, desde que devidamente 
autorizada pelo IBAMA. 

Art. 4o - 0 exercício da pesca em desacordo com o estabelecido nesta 
Portaria sujeitará os infratores às penalidades previstas no Decreto-lei n° 221, 
de 28 de fevereiro de 1967; na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; na Lei n° 
7.679, de 23 de novembro de 1988; na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
demais regulamentações pertinentes. 

Art. 5o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

HAMILTON NOBRE CASARA 

PORTARIA N° 27, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998 

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Portaria n° 093, de 09 de setembro de 1994, e tendo 
em vista o Decreto-lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, combinado com a Lei n° 
7.679, de 23 de novembro de 1988, e 

Considerando que a íctiofauna se constitui em recurso ambiental 
indispensável para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos; 

Considerando que o intenso esforço de pesca exercido sobre os cardumes, nos 
períodos em que ocorrem os fenômenos migratórios para a reprodução, pode 
interferir no equilíbrio biológico das espécies e, consequentemente, comprometer a 
renovação de seus estoques; e 

Considerando que a Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 1988, que dispõe sobre 
a proibição da pesca de espécies em época de reprodução, estabelece que o poder 
executivo fixará os períodos de defeso da piracema para proteção da fauna 
aquática, atendendo as peculiaridades regionais, podendo adotar as medidas 
necessárias ao ordenamento pesqueiro; resolve: 

Art. Io - Proibir o exercício da pesca comercial no curso d'água do rio 
Urubu, seus tributários, bem como seu sistema lacustre, incluindo também 1.000 m 
(mil metros) a jusante e a montante da área de confluência com o rio Amazonas, nos 
seguintes intervalos: 
Período 1998-1999 de 01/12/1998 a 28/02/1999 
Período 1999-2000 de 01/12/1999 a 29/02/2000 

Art.*2° - A proibição de que trata o Art. Io da presente portaria não se 
aplica a pesca para consumo, desde que a mesma seja feita com os seguintes 
petrechos: anzol, linha de mão, caniço simples ou molmete, arpão, zagaia, 
espinhei e arco e flecha. 

Art. 3o - Permitir a pesca de caráter cientifico, desde que devidamente 
autorizada pelo IBAMA. 

Art. 4 o - O exercício da pesca em desacordo com o estabelecido nesta 
Portaria sujeitará os infratores às penalidades previstas no Decreto-lei n° 221, 
de 28 de fevereiro de 1967; na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; na Lei n° 
7.679, de 23 de novembro de 1988; na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
demais regulamentações pertinentes. 

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrario. 

HAMILTON NOBRE CASARA 

PORTARIA N° 28, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1998 

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Portaria n° 093, de 09 de setembro de 1994, e tendo 
em vista o Decreto-lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, combinado com a Lei n° 
7.679, de 23 de novembro de 1988, e 

Considerando que a íctiofauna se constitui em recurso ambientai 
indispensável para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos; 

Considerando que o intenso esforço de pesca exercido sobre os cardumes, nos 
períodos em que ocorrem os fenômenos migratórios para a reprodução, pode 
interferir no equilíbrio biológico das espécies e, consequentemente, comprometer a 
renovação de seus estoques; e 

Considerando que a Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 1988, que dispõe sobre 
a proibição da pesca de espécies em época de reprodução, estabelece que o poder 
executivo fixará os períodos de defeso da piracema para proteção da fauna 
aquática, atendendo as peculiaridades regionais, podendo adotar as medidas 
necessárias ao ordenamento pesqueiro; resolve: 

Art. Io - Proibir o exercício da pesca comercial no curso d'água do rio 
Miuá, seus tributários, bem como seu sistema lacustre, incluindo também 1.000 m 
(mil metros) a jusante e a montante da área de confluência com o rio Solimões, nos 
seguintes intervalos: 
Período 1998-1999 de 01/12/1998 a 28/02/1^99 
Período 1999-2000 de 01/12/1999 a 29/02/^000 

Art. 2o - A proibição de que trata o Art. Io da presente portaria nao se 
aplica a pesca para consumo, desde que a mesma seja feita com os seguintes 
petrechos: anzol, linha de mão, caniço simples ou molinete, arpão, zagaia, 
espinhei e arco e flecha. 

Art. 3o - Permitir a pesca de caráter científico, desde que devidamente 
autorizada pelo IBAMA. 

Art. 4 o - O exercício da pesca em desacordo com o estabe1 ácido nesta 
Portaria sujeitará os infratores as penalidades previstas no Decrete •"<»- n° 221, 
de 28 de fevereiro de 1967; na Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981; i Lei n° 
7.679, de 23 de novembro de 1988; na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
demais regulamentações pertinentes. 

Art. 5o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário. 

HAMILTON NOBRE CASARA 

(Of. n° 1.502/98) 

OFICIAL SEÇÃO 1 155 

Ministério Público da União 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

PORTARIA N9 865, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 49, inciso XX, da 
Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, 

Considerando a existência de erro no total de cargos da Carreira do Ministério Público Federal, conforme 
apurado no Processo 8271/98, evidenciando-se ser esse total de 568 e não 566, como constou da Portaria PGR 
n° 333, de 22/05/98, publicada no Diário Oficial de 25/05/98, resolve: 

Retificar a Portaria PGR n* 333, de 22/05/98, nos seguintes pontos: 

UNIDADES DE LOTAÇÀO 

1 - PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 
(Subprocuradores-Gerais da República) 

II - PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPÚBLICA 
(Procuradores Regionais da República) 
Procuradoria Regional da República da 1a Região 
Procuradoria Regional da República da 2a Região 
Procuradoria Regional da República da 3a Região 
Procuradoria Regional da República da 4a Região 
Procuradoria Regional da República da 5a Região 
(* substitutos de Subprocurador-Geral da República e afastados) ' 

III - PROCURADORIAS DA REPÚBLICA NOS ESTADOS 
(* mantidas as lotações da Portaria PGR 333/98) 
TOTAL ITEM III 

N° DE CARGOS 

46 

34+ 6(*) 
32 
33 
24 
12 

381 

T O T A L 

46 

141 

381 

T O T A L DE C A R G O S 568 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 

GERALDO BRINDEIRO 

(Of. n? 843/98} 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Procuradorias Regionais 
1* Região 

PORTARIA N9 2 1 3 , DE 17 DE DEZEMBRO DE 1 998 

0 PROCURADOR DO TRABALHO DR CÁSSIO LUÍS CASAGRANDE, DA PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 1aREGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 

Considerando o teor da denúncia formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas Mecânicas, Matenal Elétrico Eletrônico e Informática de Angra dos Reis informando que a Indústria 
Verolme Ishibrás S/A e Cooperativas Projenco, Copmave e Coopmar despede seus empregados e em seguida os 
recontrata, na aualidade de cooperados das cooperativas denunciadas, 

Considerando que a denúncia e a documentação caracterizam, em tese, fraude ao contrato de 
trabalho, pois que remanescentes os requisitos caractenzadores da relação de emorego definidos no art 3o da CLT 
Assim, estaria afastado o art 442 da CLT, o qual autoriza o funcionamento de cooperativas sem vínculo de emprego 

Considerando-se que o parágrafo único do art 442 da CLT estabelece que "qualquer que seja o ramo 
de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes 
e 0° tomadores de serviços daquela", a relação jurídica existente entre os denunciados deve ser examinada, antes de 
mais nada, à luz do que dispõe o art 9o da CLT, pelo qual "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o 
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação" Isto porque 
o art 442 da CLT submete-se, para fins de interpretação sistêmica, à parte denominada "introdução" daquele 
instrumento consohdado, 

Considerando ser missão constitucional do MINISTÉRIO PÚBLICO a defesa da "ordem jurídica e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis" (artigo 127), 

Considerando ser função institucional do MINISTÉRIO PÚBLICO "propor o inquérito civil público e 
ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e 
coletivos (artigo 129, incisos li e III, da Constituição), resolve 

Com fulcro no artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal, artigo 84, inciso III, da Lei 
Complementar n° 75/93 e artigo 8o da Lei n° 7 347/85, instaurar o INQUÉRITO CIVIL PÚBUCO n° 02/98, para 
apuração dos fatos denunciados em toda a sua extensão, com relação a INDÚSTRIA VEROLME ISHIBRÁS S/A E 
COOPERATIVAS PROJENCO, COPINAVE E COOPMAR, e, se for o caso, propor as medidas judiciais cabíveis, pelo 
que determina 

1 - Presidirá a referida apuração o Procurador Dr CÁSSIO LUÍS CASAGRANDE, que será 
secretariado pela servidora desta Regional Irene Cristina Ferreira de Melo, podendo, para tanto, realizar quaisquer 
diligências necessárias à apuração dos fatos, ouvindo testemunhas e tomando seus depoimentos a termo, realizando 
acareações, requisitando, se necessário, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames 
e perícias, bem como acostando ao presente inquérito civil todas as peças pertinentes ao atendimento de suas 
finahdades, 


