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

PORTARIA Nº 108, DE 13 DE JULHO 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, nos autos da Notícia de Fato nº 1.18.002.000119/2016-48,

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 as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente

sujeitarão  os  infratores,  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados, confirme dispõe o artigo 225, § 3º,

da Magna Carta;

Considerando  as  notícias  de  irregularidade  no  reservatório  da  UHE Batalha,  que

estaria operando muito abaixo do limite máximo de operação, em decorrência de supostas falhas

estruturais no barramento;



RESOLVE converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil, visando apurar

supostas falhas estruturais no reservatório da UHE Batalha, que estariam acarretando irregularidades

em seu funcionamento e danos ambientais.

Como medidas preliminares dos trabalhos de investigação, determina:

1) remeta-se a presente Portaria, acompanhada dos documentos que a instruem, ao

Setor Jurídico desta PRM, para autuação e cadastro, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Resolução 23

do CNMP;

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

público;

3) Aguarde-se, por mais 10 (dez) dias, resposta aos ofícios de fls. 142 e 143;

4) Com respostas, ou com o decurso do prazo acima, venham-me os autos conclusos.

NÁDIA SIMAS SOUZA
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