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PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL

PORTARIA N.º 01/2016

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da Procuradora de 

Justiça que esta subscreve, por meio de delegação, nos termos da Portaria n.º 3.567/2016, bem como no 

uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art. 129, incisos I, II, VIII e IX da Constituição Federal,  

art. 130, incisos I, II, V, VII, IX, da Constituição do Estado do Ceará, art. 2º, incisos I, II e V, da Resolução n.º  

13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público e, ainda, conforme o art. 2º e seus incisos, da Resolu -

ção n.º 03/2012 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará;

CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal é instrumento de natureza 

administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido por membro do Ministério Público, é instrumento de co-

leta de dados destinado à obtenção dos esclarecimentos necessários à apuração de infrações penais de 

ação penal pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da ação 

penal respectiva.

CONSIDERANDO que o procedimento investigatório criminal poderá ser instaurado de 

ofício, por membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições criminais, ao tomar conhecimento 

de infração penal, por qualquer meio, ainda que informal, ou mediante provocação;

CONSIDERANDO o encaminhamento do Auto de Infração n.º M201507074502-AIF da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE pela 2ª Promotoria de Justiça de Cascavel-CE, 

por meio do Ofício n.º 252/2016-2ªPJCascavel-CE, para a adoção de medidas cabíveis em relação à apura-

ção de possível prática de crime ambiental atribuído à Prefeita Municipal de Cascavel;

CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências tendentes a averiguar os 

fatos noticiados, a fim de subsidiar eventuais medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis ao caso;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria n.º 3.567/2016, designando a Procuradora 

de Justiça infrafirmada para agir, por delegação do Procurador Geral de Justiça, nos feitos de competência  
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originária do Tribunal de Justiça atinentes à matéria ambiental;

RESOLVE:

INSTAURAR o presente Procedimento Investigatório Criminal,  na forma da legislação 

pertinente, com o objetivo de apurar os fatos ora suscitados, devendo, para tanto, promover a coleta de in -

formações, depoimentos, certidões e demais diligências indispensáveis à instrução do feito, reunindo ele-

mentos para eventual deflagração de ação penal.

DETERMINAR, de início, o cumprimento das diligências abaixo mencionadas:

1. O registro em livro próprio e autuação desta Portaria, nos termos do art. 4º da Re-

solução CNMP n.º 13/2016 e art. 4º da Resolução OECPJ-CE n.º 03/2012;

2. A expedição de ofício à Superintendência do Meio Ambiente – SEMACE requisitan-

do, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cópia do procedimento administrativo decorrente da apuração da infra -

ção ambiental descrita no auto de infração n.º M201507074502-AIF;

3. A expedição de ofício à 2ª Promotoria de Cascavel-CE informando a instauração do 

presente Procedimento Investigatório Criminal, bem como requisitando, no prazo de 10 (dez) dias úteis, có-

pia de eventual ação civil pública proposta visando à cessação e à reparação do dano ambiental e da docu-

mentação que a instruiu;

4. A expedição de carta precatória à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Casca-

vel, visando dar cumprimento ao mandado de notificação da Prefeita de Cascavel,  Sra. Ivonete Mateus 

Queiroz, a fim de que apresente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações e documentos que julgar ne-

cessários acerca da infração objeto do Auto de Infração n.º M201507074502-AIF e do Relatório de Apura-

ção de Infração Administrativa Ambiental - RAIA n.º 393/2015, ambos emitidos pela SEMACE;

5. A comunicação do Procurador-Geral de Justiça, do Centro de Apoio Operacional 

Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública - CAOCRIM e do Centro de Apoio Ope-

racional de Proteção à Ecologia, Meio Ambiente, Urbanismo, Paisagismo e Defesa do Patrimônio Histórico,  

Artístico e Cultural – CAOMACE, a fim de cumprimento do art. 7º da Resolução OECPJ-CE n.º 03/2012;

6. O encaminhamento de cópia da presente Portaria à Secretaria Geral da Procurado-

ria-Geral de Justiça para publicação.

Procuradoria Geral de Justiça
Rua Assunção, 1100, José Bonifácio, CEP 60.050-011. Fortaleza-CE



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA

NOMEAR o servidor André Luiz Rêgo do Carmo, Assessor Jurídico/Técnico Ministerial 

desta Procuradoria de Justiça, para secretariar e diligenciar o presente Procedimento Investigatório Crimi-

nal.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza-CE, 18 de julho de 2016.

Sheila Cavalcante Pitombeira
Procuradora de Justiça
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