
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 15, DE 4 DE MARÇO DE 2016.

Instaura inquérito civil para apurar notícia de possível descumprimento pelo
DNIT da Lei  Federal  nº  4.466/64,  no que se refere à  obrigatoriedade de
arborização  das  margens  da  rodovia  federal  BR-101,  no  trecho  entre
Ribeirão e Xexéu.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  meio  da  procuradora  da  República

signatária, com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição da República e no artigo 7º,

inciso I, da Lei Complementar nº 75/93, e nos termos da Resolução CSMPF nº 87/2006,

CONSIDERANDO a remessa de cópia parcial dos autos de nº 1.26.000.003061/2006-

61, autuada junto com os documentos que a acompanharam como Procedimento Preparatório nº

1.26.000.0014737/2015-93, na qual se noticia possível descumprimento pelo DNIT da Lei Federal

nº 4.466/64, no que se refere à obrigatoriedade de arborização das margens da rodovia federal BR-

101, no trecho entre Ribeirão e Xexéu;

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas,

na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de

espécies  ou submetam os  animais  a  crueldade  (artigo  225,  §1º,  inciso  VII,  da Constituição  da

República);

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, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição

da República;

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal promover

o inquérito civil e, se necessário, a ação civil pública para proteção do meio ambiente e dos bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (artigo 6º, inciso VII, “b”, da

Lei Complementar nº 75/93);

RESOLVE instaurar Inquérito Civil, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão,

com  o  objetivo  de  apurar  notícia  de  possível  descumprimento  pelo  DNIT da  Lei  Federal  nº

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp75.htm


4.466/64, no que se refere à obrigatoriedade de arborização das margens da rodovia federal BR-101,

no trecho entre Ribeirão e Xexéu.

Por conseguinte, determino ao Setor Jurídico que providencie a autuação desta portaria e

dos  documentos  que  a  acompanham e o  registro  correspondente  nos  sistemas eletrônicos  desta

Procuradoria, bem como a publicação da portaria e realização das demais comunicações de praxe.

Determino, ainda, sejam os autos, em seguida, encaminhados ao setor pericial para fins

de exame da documentação apresentada pelo DNIT (f. 250-268) exclusivamente quanto ao trecho da

BR-101 compreendido na área de atribuição da PRM-Palmares, devendo indicar se a expedição da

licença de instalação encaminhada observou os ditames da Lei Federal nº 4.466/64 ou outros que

assegurem maior proteção ao meio ambiente.

Ainda, determino a remessa de cópia digitalizada dos autos ao ofício do Cabo de Santo

Agostinho, considerando que parte do segmento indicado à f. 4 como sendo da área de atribuição da

PRM-Palmares está, na verdade, inserido na área de competência da Subseção Judiciária do Cabo de

Santo Agostinho.

Designo  o  servidor  Rafael  Carlos  Pereira,  técnico  administrativo,  para  atuar  neste

procedimento, enquanto lotado neste gabinete.

 

ANA FABIOLA DE AZEVEDO FERREIRA
Procuradora da República
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