
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA / GO

PORTARIA Nº 78, DE 27 DE MAIO DE 2016.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela procuradora da República signatária,

titular do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Luziânia, com fulcro no art. 129,

III, da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, nos

arts. 6º, VII, “b”, 7º, I, e 38, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e no art. 8°, § 1°,

da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, 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 (CF/88, art. 127);

Considerando, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras,

zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública, bem como

efetivar os direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia,

bem ainda promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF/88, art. 129, II e III);

Considerando que o artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil

assevera que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

Considerando que  é  objetiva  a  responsabilidade  por  dano ambiental,  cabendo ao

degradador a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, §

1º, da Lei nº 6.938/81;

Considerando  que  o  prazo  para  conclusão  do  presente  procedimento  encontra-se

vencido  e  que  o  art.  2º,  §6º,  da  Resolução  nº  23/2007  do  CNMP não  admite  mais  nenhuma

prorrogação de prazo;

Considerando a  notícia  de  suposta  degradação  ambiental  por  parte  das  empresas

Mabel Ltda e Góis, na Rua Marajó, Quadra 01, Chácaras 05 e 06, Setor de Chácaras Ypiranga, em

Valparaíso  de  Goiás/GO,  causando  o  assoreamento  do  Córrego  Mangal,  com  a  consequente
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degradação do meio ambiente em Área de Preservação Permanente. em Valparaíso/GO, tendo sido,

inclusive, lavrado o Auto de Infração nº 633105B, por parte do IBAMA

RESOLVE:

Converter  o  Procedimento  Preparatório  nº  1.16.000.003040/2015-82 em Inquérito

Civil, visando apurar suposta degradação do meio ambiente pelas empresas Mabel Ltda e Góis, que

estariam realizando obras  na Rua Marajó,  Quadra 01,  Chácaras  05 e  06 do Setor  de Chácaras

Ypiranga, causando o assoreamento do Córrego Mangal, com a consequente degradação do meio

ambiente em Área de Preservação Permanente.

Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determino:

1) remeta-se a presente Portaria,  ao Setor Jurídico desta  PRM, para reautuação e

cadastro, nos termos do artigo 2º, § 4º, da  Resolução 23 do CNMP, além de alteração do campo

“Resumo” constante da capa do presente procedimento;

2)  comunique-se  à  eg.  4ª  CCR acerca  da  instauração do presente  inquérito  civil

público;

3)  oficie-se  à  SECIMA/GO,  solicitando,  com  fundamento  no  art.  8º,  II  da  Lei

Complmentar nº 75/93, e no prazo de lei, os seguintes esclarecimentos: a) se a Licença de Instalação

nº  454/2011,  deferida  para  implnatação  do  loteamento  denominado  Residencial  Green  Park  II,

localizado na Rua Marajó, quadra 1, chácara 06, Setor de Chácaras Ypiranga, Vaparaiso/GO, foi

renovada; b) se a referida secretaria vem acompanhando o processo de recuperação da APP inserido

no referido empreendimento.  Solcite-se,  ainda,  cópia  de relatório de fiscalização eventualmente

realizada na referida localidade. Encaminhe-se, for fim, cópia da documentação de fls. 35/53, a fim

de facilitar a resposta aos questionamentos acima;

4) Oficie-se ao IBAMA/DF, acusando o recebimento do Ofício 02008.000291/2016-

67 GABIN/DF/IBAMA. Solicite-se, ainda, com fundamento no art. 8º, II da Lei Complementar nº

75/93, e no prazo de lei, que escalreça se já foi identificado o órgão ambiental responsável pela

análise do parcelamento de solo denominado Pólo de Desenvolvimento JK.

4) com respostas, ou com o decurso do prazo de 45(quarenta e cinco) dias, venham-

me conclusos os autos.

NÁDIA SIMAS SOUZA
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