
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 4, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018

Ref.: Procedimento Preparatório nº 1.26.001.000194/2017-28

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no

exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da República,

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição

Federal;

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal promover o

inquérito civil e a ação civil pública na tutela do patrimônio público e social, do meio ambiente e de

outros interesses difusos e coletivos (art. 129, inc. III, da CF/88);

CONSIDERANDO  ser  função  do  Ministério  Público  zelar  pela  observância  dos

princípios constitucionais e pelo respeito do Poder Público e serviços de relevância pública aos

direitos assegurados na Constituição da República (art. 129, inc. II, da CF/88);

CONSIDERANDO  que  o  presente  procedimento  foi  instaurado  para  apurar

representação formulada pelos representantes do Acampamento Filhas e Filhos da Luta, integrantes

do  Movimento  Sem-Terra,  em  Santa  Maria  da  Boa  Vista/PE,  em  razão  de  conflito  fundiário

envolvendo agricultores do supracitado movimento e o proprietário da Fazenda Milano;

CONSIDERANDO o disposto na  Resolução nº  23,  de 17 de setembro de 2007,  do

Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução CSMPF nº 87, de 03 de agosto de 2006,

alterados pela Resolução CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010;

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art.  2º,  § 6º,  da Resolução nº 23/2007 do

CNMP, o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.

Em cumprimento à Resolução nº 87/2006 do CSMPF, com as alterações promovidas

pela Resolução nº 106/2010 do mesmo Conselho Superior:

a) Autue-se a presente Portaria, acompanhada do presente procedimento administrativo;
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b)  Comunique-se à  PFDC, por  meio  eletrônico,  informando da  sua instauração,  em

observância ao art. 6º da Resolução n.º 87/2006, enviando cópia desta portaria, a fim de que lhe seja

dada a devida publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006; e

c)  Obedeça-se,  para  a  conclusão  deste  Inquérito  Civil,  o  prazo  de  01  (um)  ano,

consoante estabelecido no art. 9º da Resolução n.º 23/2007 do CNMP e no art. 15 da Resolução n.º

87/2006 do CSMPF, devendo a Secretria realizar o acompanhamento do prazo, mediante certidão

nos autos após o seu transcurso.

DETERMINO, ainda, que a Secretaria:

1) avalie junto ao 3ºOTCC a existência de ações de reintegração que abordam o tema,

sobretudo as que dizem respeito ao INCRA CODEVASF e Fazenda Milano, para avaliar a eventual

judicialização deste feito.

2)  obtenha  informações  sobre  o  atual  estágio  da  Execução  nº  0001117-

55.2000.4.05.8308 (Adjudicação da Fazenda Milano), em trâmite na 8ª Vara da Justiça Federal, na

mesma municipalidade (sítio da JF);

3) Obtenha informação sobre o atual estágio da Ação nº 0000418-97.2017.8.17.1260,

junto ao sítio do TJPE. Caso as informações não sejam suficientes ou não estejam disponíveis,

oficie-se à Diretoria do Foro na respectiva Comarca.

No mais, DETERMINO a expedição de ofício, com prazo de resposta de 10 (dez) dias

úteis:

1) ao INCRA em Petrolina (v. fl. 53) para que:

informe se iniciou a vistoria e a avaliação realizadas na Fazenda Milano, com previsão

de conclusão para abril de 2018, objetivando a obtenção do imóvel para criação de um novo Projeto

de Assentamento

envie a documentação referenciada no Ofício nº 4543/2018 (lista com informações do

SIPRA, onde m 43 vagas não ocupadas em projetos de assentamento do Programa Nacional de

Reforma Agrária no Município de Santa Maria da Boa Vista); e 



esclareça se houve regularização na posse dos ocupantes quanto às vagas existentes em

projetos  de  assentamento,  tendo  em  vista  a  alegada  suspensão  da  atividade  de  supervisão

ocupacional, desde 2016.

TICIANA ANDREA SALES NOGUEIRA
Procuradora da República
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