
PORTARIA Nº 33, DE 10 DE JULHO DE 2014 

 

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

uso de suas atribuições legais, com base no  

art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e 

nas Resoluções nº 77/2005 e nº 87/2006, do Conselho Superior  

do Ministério Público Federal, e 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de 

outros interesses difusos e coletivos, em âmbito preventivo e repressivo, cabendo-lhe 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, 

da Constituição Federal e o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei 

Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato - NF nº 

1.23.002.000252/2014-72, instaurado para acompanhar a  implantação da Usina 

Hidrelétrica Cachoeira Porteira, na bacia hidrográfica do rio Trombetas, em todas as 

suas fases, visando a garantir a proteção dos povos indígenas (inclusive isolados) 

supostamente impactados pelo empreendimento, bem como a observância da legislação 

ambiental em vigor. 

 

Considerando a necessidade de continuidade de diligências apuratórias além do prazo 

permitido pelo § 1º do artigo 4º da Resolução 87, de 03.08.2006, do CSMPF; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do 

referido auto administrativo, pelo que: 

Determina-se: 

i – Autue-se a portaria de instauração do inquérito civil; 

ii – Dê-se conhecimento da instauração deste ICP à 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão - CCR do Ministério Público Federal (art. 6º da Resolução nº 87/2006, do 

CSMPF), mediante remessa de cópia desta portaria, sem prejuízo da publicidade deste 

ato, com a publicação, no Diário  

Oficial, conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

iii – Oficie-se à FUNAI, IBAMA, SEMA/PA, ANEEL, ELETRONORTE, EPE, e 

CNPE para que se manifestem acerca do empreendimento objeto deste procedimento. 

 

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA 

Procurador da República 
 

Diário eletrônico do MPF: 

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/jspui/bitstream/123456789/49501/1/DMPF-

EXTRAJUDICIAL-2014-07-23_132.pdf 
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