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INSTRUÇÃO NORMATIVA CPRH Nº 001, DE 26 DE MAIO DE 2022

 

Dispõe sobre o procedimento para comparecimento de agente público
da CPRH/PE em audiência judicial e dá outras providências.

 

O Presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, Considerando o que dispõe o art. 3° e 56, I,
da Lei Complementar n° 02/90: compete à Procuradoria Geral do Estado  - PGE/PE, representar
judicialmente o Estado e suas respec�vas en�dades de direito público interno, por conseguinte, as
citações/in�mações/no�ficações de es�lo devem se dar na pessoa do Procurador Geral do Estado, nas
causas ajuizadas perante o Tribunal de Jus�ça do Estado de Pernambuco, os Tribunais Superiores e o
Supremo Tribunal Federal, conforme texto legal infra:

Art. 3º Compete à Procuradoria Geral do Estado:

I - representar judicialmente o Estado de Pernambuco e suas autarquias, observado o disposto no art. 56;

(...)

Art. 56. O Estado de Pernambuco será citado, no�ficado e in�mado:

I - na pessoa do Procurador Geral do Estado, nas causas ajuizadas perante o Tribunal de Jus�ça do Estado
de Pernambuco, os Tribunais Superiores e o Supremo Tribunal Federal;

CONSIDERANDO que o comparecimento de agente público da CPRH/PE a uma audiência judicial sem a
devida solicitação do órgão de representação judicial da autarquia Ré, a quem compete conduzir a
representação judicial da en�dade, revela-se descabido;

RESOLVE:

Que nenhum servidor da CPRH poderá comparecer a audiência judicial sem a devida solicitação do órgão
de representação judicial, que se for o caso, indicará dia, endereço e horário da audiência e o eventual
descumprimento desta determinação poderá ensejar a adoção das sanções administra�vas per�nentes.

 

 

DJALMA SOUTO MAIOR PAES JUNIOR

Diretor-Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Djalma Souto Maior Paes Júnior, em 26/05/2022, às
17:09, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 24654066
e o código CRC 9F5094A7.
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