
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PORTARIA Nº 007/2016
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL Nº 005/2016

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  através  do

Procurador-Geral de Justiça, com fundamento nos arts. 127 e 129, da Constituição

Federal, arts. 129 e 130, da Constituição Estadual, Lei Federal nº 8.625/93, Lei

Complementar nº 72/08, Resolução nº 03/2015 OECPJ e

Considerando que  “o  Ministério  Público  é  instituição  permanente,

essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”

(art. 129 da CF/88); 

C  onsiderando que ao Ministério  Público  incumbe desempenhar  o

múnus de defensor dos interesses públicos, prezando pela probidade nos atos dos

Órgãos da Administração Pública, direta e indireta, com observância aos princípios

constitucionais  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e

eficiência (art. 37, CF);

Considerando o teor do Processo Administrativo nº 15363/2016-9,

instaurado nesta Procuradoria-Geral de Justiça a  partir de encaminhamento pela

Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública - PROCAP, de

cópia de comunicação de crime e relatório de infração administrativa ambiental,

ambos  de  lavra  da  SEMACE,  versando  acerca  do  funcionamento  de  atividade

potencialmente  poluidora  (abatedouro  público)  sem licença  do  órgão  ambiental

competente,  no  município  de  Redenção,  conduta  que,  em tese,  configuraria  o

crime previsto no art. 60 da Lei 9605/98;

Considerando tratar-se  de  crime  ambiental,  o  qual  pode  ser

imputado  não  apenas  ao  Município  de  Redenção,  mas  também  ao  Chefe  do

Executivo local, condição que o faz detentor de prerrogativa de foro no Tribunal de

Justiça, a atuação no presente feito caberá a este Procurador-Geral de Justiça, nos
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termos do art.  art.  109,  VII,  “a” da Constituição Estadual  c/c  art.  29,  VI da Lei

8625/93;

Considerando o  teor  do  despacho  proferido  nos  autos  do

Procedimento Administrativo nº 15363/2016-9: 

RESOLVE:

Art. 1º.  Instaurar o presente Procedimento Investigatório Criminal

com o objetivo de apurar os fatos ora suscitados, devendo, para tanto, promover a

coleta de informações, depoimentos, certidões, e demais diligências indispensáveis

à  instrução  da  causa,  reunindo  elementos  para  eventual  deflagração  de  ação

penal.

Art. 2º.  Determinar a autuação da presente Portaria e o registro em

livro próprio ou em sistema informatizado de controle, fazendo-se a numeração das

folhas de todos os documentos relativos a este procedimento, iniciando-se por esta

Portaria.

Art. 3º. Nomear, sob compromisso, o Técnico Ministerial Odirley Lima

Castro para secretariar o presente Procedimento Investigatório Criminal.

Art. 4º.  Determinar a expedição de carta precatória à Promotoria de

Justiça  da  Comarca  de  Redenção,  visando  dar  cumprimento  ao  mandado  de

notificação do Prefeito de Redenção, Sr. Manuel Soares Bandeira, a fim de que

apresente,  no  prazo  de  20  (vinte)  dias,  cópia  da  licença  de  operação  do

abatedouro público do município e informações circunstanciadas acerca dos fatos

objeto  da  presente  investigação,  sobretudo,  quanto  às  conclusões  do  RAIA  nº

781/2015 da SEMACE, o qual  deve ser cumprido por meio de carta precatória

dirigida à Promotoria de Justiça da Comarca de Redenção.

Art.  5º.  Determinar  o  encaminhamento  da  presente  Portaria  à

Secretaria-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça para publicação.

Art. 6º. Determinar que, tão logo decorra o prazo estabelecido no art.

4º, seja feita conclusão dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.
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Art. 7º. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Fortaleza, 26 de abril de 2016.

PLÁCIDO BARROSO RIOS
Procurador-Geral de Justiça
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