
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

GABINETE DO 13º OFÍCIO

PORTARIA Nº 28/2017/HAM/PR/MA, de 25 de Julho de 2017

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 n. 75/93, e

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, bem como promover a proteção do

patrimônio público  (Constituição Federal, art. 129, II e III);

CONSIDERANDO que  é  atribuição  do  Ministério  Público  Federal

promover  o  Inquérito  Civil  Público  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, nos termos do

art. 6º, VII, ‘c’, da Lei Complementar n.º 75/93;

CONSIDERANDO o  teor  do  Procedimento  Preparatório  n.

1.19.000.000108/2017-21, autuado a partir de documento encaminhado pela Secretaria

de Direitos Humanos da Presidência da República, que através do Disque Direitos

Humanos – 100, relatou que integrantes da comunidade quilombola localizada na

Vila  Bom  Jesus,  no  município  de  Bom  Jardim/MA,  estariam  sofrendo  agressões

físicas e psicológicas por um fazendeiro da região;

CONSIDERANDO  que às fls.34 esta Procuradoria Federal requisitou

ao  Secretário  de  Segurança  Pública  do  Estado  do  Maranhão  a  realização  de

diligências  com vistas  a  apurar  os fatos  narrados na manifestação,  especialmente

quanto  a  identificação  das  vítimas  do  suposto  autor  dos  crimes  e  de  demais
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elementos que possam contribuir para a correta e efetiva apuração do fato.

RESOLVE:

Art. 1º Resolve converter o procedimento preparatório em destaque em

Inquérito Civil para  apurar suposta violação aos direitos territoriais e individuais

da comunidade quilombola localizada na Vila  "BOM JESUS",  no município de

Bom Jardim/MA, consistente na agressão física e psicológica bem como supostos

assassinatos cometidos por João Davinte, a mando de fazendeiro da região.

§ 1º Registre-se como interessado a Fundação Cultural Palmares – FCP

e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

§ 2º  Registre-se como assunto “Quilombolas”  e como grupo temático

“6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”.

Art. 2º Para instruir o presente feito determino:

1. Aguarde-se  resposta  ao  Ofício  nº   248/2017-HAM/PR/MA

(fls.34),  com vistas a apurar os fatos narrados na manifestação,

especialmente  quanto  a  identificação  das  vítimas  do  suposto

autor dos crimes e de demais elementos que possam contribuir

para a correta e efetiva apuração do fato.

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, c/c art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007.

Art. 5º Designo a servidora Mariana Pavan Pereira, ocupante do cargo
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de  Técnico  Administrativo,  para  atuar  neste  Inquérito  Civil  como  secretário,

enquanto lotado neste Ofício.

Art.  6º  Providencie-se os  registros  de  estilo  junto  ao  sistema  de

cadastramento  informático,  notadamente  para  atualizar  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
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