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A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão exerce o papel, no âmbito do Ministério Público Federal 
(MPF), de coordenar, integrar e revisar as ações institucionais destinadas à defesa do meio ambien-
te e do patrimônio cultural brasileiro.

Foi instituída pela Resolução nº 6, de 16 de dezembro de 1993 (revogada pela Resolução nº 20, de 6 
de fevereiro de 1996 e alterada pela Resolução nº 148, de 1º de abril de 2014) do Conselho Superior 
do Ministério Público Federal (CSMPF), com base nos arts. 58 a 62 da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, que dispõem sobre a estrutura de organização, o funcionamento, a composição e a 
competência das Câmaras de Coordenação e Revisão. 

Tem como principais atribuições: a) promover a integração e a coordenação dos órgãos do MPF 
que atuem em ofícios ligados ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, observado o princípio 
da independência funcional; b) decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do MPF, exceto 
quando o caso exigir a manifestação do Conselho Institucional, conforme previsto no art. 11, inciso 
II, da Resolução CSMPF nº 20; c) deliberar sobre o arquivamento de procedimentos administrativos 
e inquéritos civis, relativos à matéria ambiental e ao patrimônio cultural, salvo os casos de compe-
tência originária do Procurador-Geral da República.

Incumbe à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão atuar nos feitos cíveis relativos à responsabilidade 
civil por dano ao meio ambiente e ao patrimônio cultural.  

Destacam-se as seguintes matérias objeto de análise tanto por parte dos membros que atuam na 
temática da Câmara quanto dos que atuam nas áreas de perícia, coordenação e revisão:

• Agrotóxicos;
• Área de Preservação Permanente;
• Fauna;
• Flora;
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• Gestão Ambiental;
• Gestão de Florestas Públicas;
• Licenciamento Ambiental;

 • Assentamentos de reforma agrária;
 • Atividades agropecuária e florestal;
 • Empreendimentos esportivos;
 • Empreendimentos turísticos;
 • Energia;
 • Infraestrutura; e
 • Plantas Industriais.

• Mineração;
• Ordenamento Territorial;
• Patrimônio Cultural;

 • Espaços destinados a manifestações artístico-culturais;
 • Gestão e fomento;
 • Patrimônio arqueológico;
 • Patrimônio arquitetônico;
 • Patrimônio ferroviário;
 • Patrimônio imaterial;
 • Patrimônio móvel;
 • Patrimônio natural; e
 • Patrimônio simbólico.

• Patrimônio genético;
• Poluição;

 • Área contaminada;
 • Atmosférica;
 • Eletromagnética;
 • Hídrica;
 • Sonora; e
 • Visual.

• Produtos Controlados;
• Recursos Hídricos;
• Reserva Legal;
• Saneamento;

 • Água;



 • Efluentes; e
 • Resíduos sólidos.

A 4ª CCR é composta por três membros do MPF, um indicado pelo Procurador-Geral da República 
e dois pelo CSMPF, além dos membros suplentes, para um mandato de dois anos, entre integrantes 
do último grau de carreira, sempre que possível.

Um dos integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão é designado pelo Procurador-Geral da 
República para a função executiva de Coordenador.

Na estrutura organizacional das Câmaras, definida na Portaria PGR nº 686, de 19 de dezembro de 
2011, como parte do processo de modernização administrativa do MPF, foram criados os cargos 
de Secretário Executivo e as Assessorias Administrativa, de Coordenação, Pericial e de Revisão. O 
cargo de Secretário Executivo, com a configuração de gabinete da Câmara, conta com o apoio de 
três assessores, concentrando suas funções no assessoramento ao Coordenador da Câmara e aos 
membros que atuam na matéria de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, como também nas ques-
tões operacionais.

Para assessorar os membros do MPF, a 4ª CCR dispõe de analistas de Apoio Jurídico em Direito.

Até agosto de 2015, a Câmara contava, em sua estrutura, com o apoio de analistas peritos de diver-
sas áreas: Arqueologia (2), Arquitetura (5), Biologia (4), Economia (1), Engenharia Agronômica (1), En-
genharia Florestal (4), Engenharia Química (1), Engenharia Sanitária (5), Geografia (2), Geologia (3) e 
Oceanografia (1). Com a instituição da Secretaria de Apoio Pericial (Seap), pela Portaria nº 1.012, de 
1º de dezembro de 2015, as atribuições da Assessoria de Perícia passaram para essa nova Secretaria 
vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral da República. 

Este relatório, apresentado conforme disposto na Resolução CSMPF nº 20, de 6 de fevereiro de 1996, 
art. 7º, III, sintetiza as principais atividades desenvolvidas por esta Câmara de Coordenação e Revi-
são no ano de 2015.





Sumário

Apresentação

1 Introdução _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 12

2 Composição ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18

2.1  Colegiado da 4ª CCR ______________________________________________________________________________________________________________________________ 18

2.2  Representantes nos Estados _________________________________________________________________________________________________________ 19

2.3  Representantes Regionais _______________________________________________________________________________________________________________ 22

2.4  Participação de membros do MPF em Câmaras Técnicas, Comissões
        e Conselhos, por indicação da 4ª CCR _________________________________________________________________________________ 22

2.5  Equipe ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26

2.5.1  Secretaria Executiva ___________________________________________________________________________________________________________________ 26

2.5.2 Assessoria Administrativa _____________________________________________________________________________________________________ 26

2.5.3 Assessoria de Coordenação ___________________________________________________________________________________________________ 27

2.5.4 Assessoria de Revisão _________________________________________________________________________________________________________________ 27

2.5.5 Assessoria Pericial _________________________________________________________________________________________________________________________ 28



3 Atividades no Exercício da Função de Revisão ____________________________________________________________________ 34

3.1 Documentos Recebidos _______________________________________________________________________________________________________________________ 34

3.2 Documentos deliberados __________________________________________________________________________________________________________________ 36

3.2.1  Promoções de Arquivamento _____________________________________________________________________________________________ 41

3.2.2  Declínio de atribuição ______________________________________________________________________________________________________________ 42

3.2.3  Conflito de Atribuição _______________________________________________________________________________________________________________ 44

3.2.4  Outros ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 44

4 Atividades no Exercício da Função de Coordenação _____________________________________________________ 46

4.1  Eventos Apoiados pela 4ª CCR ________________________________________________________________________________________________ 48

4.2  Eventos Promovidos pela 4ª CCR ________________________________________________________________________________________ 51

4.3  Participação da Coordenação ou de Representante da 4ª Câmara
        em Eventos Externos _____________________________________________________________________________________________________________________ 59

4.4  Iniciativas_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 64

4.5  Grupos de Trabalho _________________________________________________________________________________________________________________________ 74

Amazônia Legal ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 76

Agrotóxicos e Transgênicos _______________________________________________________________________________________________________________ 77

Área de Preservação Permanente ________________________________________________________________________________________________ 77

Energia Nuclear e Materiais Radioativos _____________________________________________________________________________ 78



Grandes Empreendimentos ______________________________________________________________________________________________________________ 79

Mineração __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 80

Sub-GT Mineroduto __________________________________________________________________________________________________________________________________ 80

Pantanal _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 81

Patrimônio Cultural _________________________________________________________________________________________________________________________________ 82

Regularização Fundiária em  Unidades De  _______________________________________________________________________ 83

Conservação  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 83

Pesca ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 83

4.6  Projetos Desenvolvidos e em Desenvolvimento ___________________________________________________ 111

4.7  Tabulação do Resultado das Avaliações dos eventos promovidos
        pela 4ª CCR ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 115

4.8  Atos do Colegiado _____________________________________________________________________________________________________________________________ 116

4.9  Recomendações __________________________________________________________________________________________________________________________________ 117

4.10  Acompanhamento de Procedimentos Instaurados _______________________________________ 117

4.11  Publicações ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 123

5 Atividades de perícia  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 126

6 Atividades administrativas ____________________________________________________________________________________________________________________ 134





introdução

1



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
12

introdução
A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, no ano de 2015, realizou 32 reuniões do seu Colegiado, 
deliberando, nesse período, sobre 3.026 procedimentos, entre inquéritos civis, notícias de fato, 
procedimentos administrativos e procedimentos preparatórios. Esse resultado foi possível 
pela ativa participação dos membros, titulares e suplentes, bem como de todos os servidores 
envolvidos, que se empenharam no exame e no trâmite desse grande número de expedientes.

As atividades de Coordenação e integração foram planejadas em conformidade com os obje-
tivos estratégicos definidos no Mapa Temático da Câmara que, em muitos casos,  complemen-
tam-se. O Mapa Temático da Câmara foi revisado pelo Colegiado em junho de 2015, resultando 
na exclusão de alguns objetivos e inclusão de outros. 

No início do ano, o Colegiado aprovou o Plano de Atividades da Câmara, com a realização 
de eventos relacionados a diferentes temas, no intuito de fomentar a atuação e aprimorar o 
debate, atendendo, principalmente, aos objetivos estratégicos de: i) motivar e qualificar profis-
sionalmente os membros; ii) promover a gestão do conhecimento e seu compartilhamento; e 
iii) aprimorar as atividades de coordenação com foco em resultados.

Assim sendo, alguns assuntos de interesse da Câmara foram tratados em mais de uma ativida-
de, que, ao final, resultou em maior qualificação da atuação institucional.

O tema Mineração, por exemplo, conta com um Grupo de Trabalho e um Projeto Finalístico, 
ambos coordenados pelo mesmo Procurador da República. Em novembro foi realizado Semi-
nário sobre Mineração e Meio Ambiente, que atendeu aos objetivos do GT e do Projeto e for-
neceu elementos para o acompanhamento dos indicadores de diferentes objetivos estratégi-
cos, tais como: elaboração de roteiro de atuação; fomento à atuação institucional, motivação e 
qualificação de membros, promoção da gestão do conhecimento e compartilhamento de boas 
práticas, aprimoramento da atividade de coordenação e atuação como impulsionador e fisca-
lizador de políticas públicas, no caso, o novo Marco Regulatório da Mineração e a Lei de Segu-
rança de Barragens, entre outras políticas relacionadas à Mineração.
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INTRODUÇÃO

Essa mesma forma de atuação, porém com uma combinação diferente de  atividades/ferra-
mentas, repetiu-se nos temas Grandes Empreendimentos/Licenciamento Ambiental, Patrimô-
nio Cultural, Produção e Exploração do Gás de Xisto, Agrotóxicos e Transgênicos, Unidades de 
Conservação, Regularidade dos Processos de Tombamento no Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN), Carcinicultura, Qualidade da Água, Gerenciamento Costeiro 
e Patrimônio Arqueológico. As atividades incluem: Grupos de Trabalho; Projetos Finalísticos; 
Representação em Conselhos/Comissões Técnicas; Seminários, Encontros e Reuniões Temáti-
cas; e Ações Coordenadas.

Dando cumprimento ao objetivo de construir uma cultura de unidade institucional e senti-
mento de engajamento, mediante a escolha de temas prioritários para a atuação institucional, 
a Câmara identificou os seguintes temas como prioritários: i) enfrentamento dos problemas 
ambientais decorrentes da carcinicultura; ii) riscos ambientais da exploração e produção do 
gás de xisto; iii) regularização da tramitação dos procedimentos de tombamento de bens mó-
veis e imóveis; iv) gerenciamento costeiro; v) mineração; vi) acompanhamento do Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) em relação às cidades históricas; e vii) regularização das 
unidades de conservação federais.

Entre os temas identificados, em 2015, a Câmara desenvolveu duas novas ações coordenadas: i) 
riscos ambientais da exploração e produção do gás de xisto – 13ª Rodada de licitações de blocos 
exploratórios de petróleo e gás natural da ANP; e ii) regularidade dos procedimentos de tom-
bamento de bens imóveis e móveis no IPHAN .

A Câmara deu continuidade a duas ações coordenadas, uma lançada em 2013, desenvolvida 
com apoio do GT Patrimônio Cultural, que acompanha as obras de restauração financiadas 
pelo PAC em relação aos sítios históricos protegidos pelo IPHAN, e a outra em 2014, desenvol-
vida com o apoio do GT – Regularização Fundiária de Unidades de Conservação, e intitulada “O 
MPF em defesa das Unidades de Conservação”.

A ação iniciada em 2015, “Regularidade da Tramitação dos Procedimentos de Tombamento”, 
objetiva fomentar em cada Procuradoria o levantamento da situação fática dos bens móveis 
e imóveis cujos procedimentos para tombamento encontram-se em aberto e, sempre que ne-
cessário, a propositura de ação civil pública para compensar ou prevenir eventual dano, bem 
como delimitar cronograma para finalização da tramitação dos feitos.
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INTRODUÇÃO

Uma das atuações mais relevantes, no ano de 2015, foi possibilitada por meio das Portarias do 
PGR nº 953, de 13 de novembro de 2015 e nº 1.033, de 9 de dezembro de 2015, que se referem à 
atuação conjunta de membros do MPF no caso do rompimento da barragem de Fundão, da Mi-
neradora Samarco, no distrito de Bento Rodrigues, no Município de Mariana/MG, configuran-
do um dos maiores desastres ambientais já vivenciados nos Estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo. Composta por membros do MPF que atuam nas Procuradorias da República nos Muni-
cípios atingidos e por mais dois outros Procuradores da República com ampla experiência na 
matéria, pela possibilidade de significativa contribuição para o enfrentamento do caso.

No que se refere aos Grupos de Trabalho (GTs), destaca-se a continuidade da atuação com a fi-
nalidade de auxiliar a Câmara no alcance das metas do planejamento estratégico, relacionadas 
à matéria de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

Atualmente, estão em atuação dez Grupos de Trabalho (GTs), sendo sete no âmbito da 4ª Câmara: 
Agrotóxicos e Transgênicos; Amazônia Legal; Área de Preservação Permanente (APP); Energia Nu-
clear e Materiais Radioativos; Mineração; Patrimônio Cultural; Pesca; e um Subgrupo de Trabalho: 
Mineroduto. Dois GTs Intercamerais: Grandes Empreendimentos e Regularização Fundiária de 
Unidades de Conservação; e um Interinstitucional – Pantanal, com a participação do Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul.

O GT Agrotóxicos e Transgênicos foi reativado em razão da importância temática e da necessi-
dade de se buscar medidas de controle sobre a liberação e o uso desses produtos.

A conversão do GT Energia Nuclear, Petróleo e Gás para GT Energia Nuclear e Materiais Radio-
ativos teve o objetivo de alcançar maior eficiência nos trabalhos por ele desenvolvidos.

No âmbito do GT Mineração, a instituição do Sub-GT Mineroduto, com o objetivo de coorde-
nar as ações a serem tomadas em relação ao Projeto Vale do Rio Pardo, que ligará a Cidade de 
Mongol/MG a Ilhéus/BA, haja vista os impactos inerentes ao Projeto. Foi formado pelos Pro-
curadores da República com atuação na área ambiental, das unidades do MPF no traçado do  
Mineroduto Vale do Rio Pardo.

Como definido em reunião realizada em 2014, entre Coordenadores e membros titulares dos 
GTs, parte da atuação foi convertida em projetos específicos, sempre que possível, com metas, 
prazos e destinação de recursos.
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INTRODUÇÃO

No momento, estão em execução  quatro projetos:
• Diagnóstico das Condições de Conservação do Patrimônio Arqueológico Existente nas 

Reservas Técnicas – MPF-ARQ;
• Mineração Legal – Fase 1: Estado do Espírito Santo;
• Ministério Público pelo Gerenciamento Costeiro – MPF-Gerco;
• Qualidade da Água.

Atendendo às diretrizes do Plano de Atividades da Câmara, foram realizados diferentes even-
tos, no intuito de fomentar a atuação e aprimorar o debate. Atendendo, principalmente, aos 
objetivos estratégicos de motivar e qualificar profissionalmente os membros e promover a ges-
tão do conhecimento e seu compartilhamento, foram realizados seis seminários:

1) Capacitação em Tutela do Patrimônio Espeleológico; uma iniciativa do GT Patrimô-
nio Cultural.

2) Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia: o setor elétrico no Estado Democrático 
de Direito, uma inciativa do GT Intercameral Grandes Empreendimentos.

3) Exploração e Produção de Gás Natural de Folhelho – Gás de Xisto.

4) Convergências entre a garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação Ambien-
tal, promovido em conjunto com a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações 
Indígenas e Comunidades Tradicionais).

5) Licenciamento Ambiental: realidade e perspectivas, em parceria com o Instituto So-
cioambiental (ISA).

6) Mineração e Meio Ambiente, uma iniciativa do GT Mineração.

Além dos eventos citados, a Câmara promoveu o Workshop sobre Comércio Ilegal de Madeira, 
proposto pelo GT Amazônia Legal, em parceria com a 2ª Câmara (Criminal), a Secretaria de 
Cooperação Internacional da PGR e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Foi realizada, também, uma Mesa Redonda Virtual, iniciativa do Projeto MPF-Gerco, com o 
tema Gerenciamento Costeiro.
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INTRODUÇÃO

Como importante canal de participação e controle da sociedade para obter informações e  co-
laborar com o Ministério Público no exercício de suas finalidades institucionais, foram reali-
zadas duas audiências públicas no âmbito do Projeto Qualidade da Água: “A Crise Hídrica no 
Estado do Rio de Janeiro: impacto e medidas de enfrentamento” e “Crise Hídrica do Estado de 
São Paulo”. 

Os temas que ao longo do ano surgiram como urgentes e merecedores de uma atuação inte-
grada e coordenada foram objeto de seminários e reuniões. Em algumas situações, as vagas  
foram divulgadas pelo Boletim MPF e pelo Boletim 4ª CCR, e em outras, os membros com atu-
ação comprovada, por meio do Sistema Único, na temática em questão, foram convidados por 
ofício, diversificando a sua forma de integração com aqueles que atuam em Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural.

Registra-se, também, o envolvimento institucional dos seus servidores, empregados terceiri-
zados e estagiários – equipe multidisciplinar e altamente capacitada para o desempenho das 
funções da Câmara. 



composição

2
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2 composição

2.1 Colegiado da 4ª CCR
• Até 1º de setembro de 2015 (Portaria nº 505, de 24 de junho de 2014)

◊ Membros Titulares

Sandra Verônica Cureau
Subprocuradora-Geral da República – Coordenadora

Fátima Aparecida de Souza Borghi
Procuradora Regional da República na 3ª Região

Nívio de Freitas Silva Filho
Subprocurador-Geral da República

◊ Membros Suplentes

Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Subprocuradora-Geral da República

Maria Caetana Cintra Santos
Subprocuradora-Geral da República

Gisele Elias de Lima Porto Leite
Procuradora Regional da República na 2ª Região
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composição

• A partir de 2 de setembro de 2015

◊ Membros Titulares

Sandra Verônica Cureau
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora

Fátima Aparecida de Souza Borghi
Procuradora Regional da República na 3ª Região

Nívio de Freitas Silva Filho
Subprocurador-Geral da República

◊ Membros Suplentes

Julieta Elizabeth Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Subprocuradora-Geral da República

Moacir Guimarães Morais Filho (Portaria PGR/MPF nº 693, de 2 de setembro de 2015)
Subprocurador-Geral da República

Gisele Elias de Lima Porto Leite
Procuradora Regional da República na 2ª Região

2.2 Representantes nos Estados
Acre
Marino Lucianelli Neto

Alagoas
Raquel Teixeira Maciel Rodrigues

Amapá
Thiago Cunha de Almeida
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Amazonas
Rafael da Silva Rocha

Bahia
Pablo Coutinho Barreto

Ceará
Anastácio Nóbrega Tahim Júnior

Distrito Federal
Marina Sélos Ferreira

Espírito Santo
Fabrício Caser

Goiás
Léa Batista de Oliveira

Maranhão
Alexandre Silva Soares

Mato Grosso
Marco Antônio Ghannage Barbosa

Mato Grosso do Sul
Elton Luiz Bueno Cândido

Minas Gerais
Mírian do Rozário Moreira Lima

Pará
José Augusto Torres Potiguar

Paraíba
Renan Paes Félix
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Paraná
Raphael Otávio Bueno Santos

Pernambuco
Mabel Seixas Menge

Piauí
Saulo Linhares da Rocha

Rio de Janeiro
Leonardo Cardoso de Freitas

Rio Grande do Norte
Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais

Rio Grande do Sul
Nilo Marcelo de Almeida Camargo

Rondônia
Gisele Dias de Oliveira Bleggi Cunha

Roraima
Fábio Brito Sanches

Santa Catarina
Tiago Alzuguir Gutierrez

São Paulo
Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho – Subcoordenador para a capital

Sergipe
Gicelma Santos do Nascimento

Tocantins
Álvaro Lotufo Manzano
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2.3 Representantes Regionais
1ª Região – Distrito Federal
Eliana Peres Torelly de Carvalho

2ª Região – Rio de Janeiro
Gisele Elias de Lima Porto Leite

3ª Região – São Paulo
Fátima Aparecida de Souza Borghi

4ª Região – Rio Grande do Sul
Adriana Zawada Melo

5ª Região – Recife
Sônia Maria de Assunção Macieira2.2.1.1 Subtítulo

2.4 Participação de membros do MPF em Câmaras 
Técnicas, Comissões e Conselhos, por indicação da 
4ª CCR

◊ Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultu-
ral (Copema) do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) 

Gisele Elias de Lima Porto Leite – Titular
Procuradora Regional da República na 2ª Região

Renato de Freitas Souza Machado – Suplente
Procurador da República no Rio de Janeiro



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
23

composição

◊ Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio)

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho – até 10 de abril de 2015
Subprocurador-Geral da República

Marco Antônio Delfino de Almeida – a partir de 10 de abril de 2015
Procurador da República no Município de Dourados

◊ Comissão Técnica de Unidades de Conservação no Fundo Brasileiro para a Biodiver-
sidade (Funbio)

Izabella Marinho Brant – Titular
Procuradora da República no Município de Resende

◊ Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

Zani Cajueiro Tobias de Souza – Titular
Procuradora da República no Rio de Janeiro

Renato de Freitas Souza Machado – 1º Suplente
Procuradora da República no Rio de Janeiro

Lívia Nascimento Tinôco – 2º Suplente
Procuradora da República em Sergipe

◊ Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (Concea)

Anaiva Oberst Cordovil – até 20 de agosto de 2015
Procuradora Regional da República na 2ª Região

◊ Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama)

José Leônidas Bellem de Lima – Titular
Procurador Regional da República na 3ª Região
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Fábio Nesi Venzon – 1ª Suplente
Procurador Regional da República na 4ª Região

Ana Cristina Bandeira Lins – 2º Titular – até 16 de abril de 2015 
Procuradora da República no Rio de Janeiro

Fátima Aparecida de Souza Borghi – 2ª Titular – até 28 de setembro de 2015
Procuradora Regional da República na 3ª Região 

Alexandre Camanho de Assis – 2º Titular – a partir de 8 de outubro de 2015
Procurador Regional da República na 1ª Região 

◊ Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) – GT 3 – Defesa do Meio Ambiente e 
do Patrimônio Cultural da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP

Eliana Peres Torelly de Carvalho
Procuradora Regional da República na 1ª Região

◊ Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC)

Sandra Cureau – Titular
Subprocuradora-Geral da República

Zani Cajueiro Tobias de Souza – Suplente
Procuradora da República no Rio de Janeiro

◊ Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) 

Anaiva Oberst Cordovil – até 20 de agosto de 2015
Procuradora Regional da República na 2ª Região

Adriana Zawada Melo
Procuradora Regional da República na 4ª Região

Rodrigo da Costa Lines
Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro
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◊ Fórum Nacional de Recursos Hídricos (FNRH-CNMP) 

Sandra Akemi Shimada Kishi – Titular
Procuradora Regional da República na 3ª Região

Alexandre Camanho de Assis – Suplente
Procurador Regional da República na 1ª Região

◊ Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-Gerco)

Gisele Elias de Lima Porto Leite – Titular
Procuradora Regional da República na 2ª Região

• Ministério do Meio Ambiente

◊ Câmara Técnica Temática (CTT) do Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas 
(PRBH)

◊ CTT1 – Planejamento Territorial, Monitoramento e Desenvolvimento Sustentável

Anaiva Oberst Cordovil – Titular
Procuradora Regional da República na 2ª Região

Maria Rezende Capucci – Suplente
Procuradora da República no Município de Caraguatatuba

◊ CTT2 – Fortalecimento Institucional Socioambiental

Maria Rezende Capucci – Titular
Procuradora da República no Município de Caraguatatuba

Anaiva Oberst Cordovil – Suplente
Procuradora Regional da República na 2ª Região

◊ Rede Sulamericana para Erradicação do Tráfico de Espécies Silvestres, Conservação e 
Proteção da Biodiversidade da América do Sul
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Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho – Titular
Procurador da República em São Paulo

2.5  Equipe
2.5.1 Secretaria Executiva

Denise Christina de Rezende Nicolaidis
Secretária Executiva

2.5.2 Assessoria Administrativa
Paulo Knupp dos Santos
Assessor-Chefe

Antônio Alberto Rodrigues Pestana Júnior
Substituto eventual do Assessor-Chefe

Chrystianne Maria Cruz Quevedo
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

Edmilson Vieira Machado
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

Elzimar Maria de Moura
Auxiliar Operacional

Hailton Dias de Andrade
Estagiário em Administração

Leandro Reinaldo Souza
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração (Licenciado)

Miguelina Pereira Pinheiro
Chefe da Secretaria
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Nayara Silva Manzan
Estagiária em Administração

Paulo Luiz da Silva
Auxiliar Operacional

2.5.3 Assessoria de Coordenação
Cristiane Almeida de Freitas
Assessora-Chefe

Kátia Leda de Oliveira
Substituta eventual da Assessora-Chefe

Lea Mota Silva
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

Patrícia Camelo Granato
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

2.5.4 Assessoria de Revisão
Vittor Clemente Lara de Oliveira
Assessor-Chefe

Lívia Tércia de Barros e Nascimento
Substituta eventual do Assessora-Chefe

Ana Carolina Moita Araújo
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

Ayres Cristinne Rabelo Ferreira Santos
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

Beethoven Batista Filho
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito
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Kristiane Santos Rezende
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

Luciano Domingos Oliveira de Araújo
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

Marília de Almeida Pinto Takaki
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

Marx Amaro Motta
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

Priscila Alves de Araújo
Analista do MPU/Apoio Jurídico/Direito

◊ Núcleo de Apoio ao Colegiado

Lucimeire Carneiro Tavares
Chefe do Núcleo

Alice de Melo Oliveira
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

Grazielle Lessa Rodrigues
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

Leila Aparecida da Fonseca Bueno
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

Mariana Mieko Mandai
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração

2.5.5 Assessoria Pericial
Marco Antonio Bichara
Assessor-Chefe
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Murilo Lustosa Lopes
Substituto eventual do Assessor-Chefe

Alan dos Santos Brasil
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Sanitária

Alan Yukio Mocochinski (Licenciado)
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Florestal

Alessandro Filgueiras da Silva
Analista do MPU/Perícia/Biologia

Amy Vasconcelos de Souza
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Sanitária

Aurélio Rodrigues de Loiola Júnior
Analista do MPU/Perícia/Arquitetura

Carlos Alberto de Sousa Correia
Analista do MPU/Perícia/Biologia

Clauber Moraes Pachêco
Analista do MPU/Perícia/Biologia

Cristina de Queiróz Telles Maffra
Analista do MPU/Perícia/Geologia

Dalma Maria Caixeta
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Sanitária

Heliton Leal Silva
Analista do MPU/Perícia/Geografia

Humberto Alcântara Ferreira Lima
Analista do MPU/Perícia/Geologia



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
30

composição

Isabel Cavalcante Waga (Licenciada)
Analista do MPU/Perícia/Biologia

Joanildo Santiago de Souza
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Florestal

Juliana Sarkis Costa
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Agronômica

Kênia Gonçalves Itacaramby
Analista do MPU/Perícia/Antropologia

Luciana Adele Maria Bucci
Analista do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Biblioteconomia

Luciana Sampaio Venceslau
Analista do MPU/Perícia/Arquitetura

Márcio Carvalho Oliveira
Analista do MPU/Perícia/Arquitetura

Marcos Cipriano Cardoso Garcia
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Florestal

Marina Lima Queiroz
Analista do MPU/Perícia/Geologia

Mirtes Magalhães Duarte
Analista do MPU/Perícia/Biologia

Missaé Hirako
Analista do MPU/Perícia/Arquitetura

Nilton Eurípedes de Deus Filho
Analista do MPU/Perícia/Oceanografia
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Paula Pinto Falcão
Analista do MPU/Perícia/Arquitetura

Rodrigo Lima de Andrade
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Química

Ruth Rodrigues Tabaczenski
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Sanitária

Sandra Nami Amenomori
Analista do MPU/Perícia/Arqueologia

Silvano Rodrigues Borges
Analista do MPU/Perícia/Engenharia Florestal

Valdir Carlos da Silva Filho
Analista do MPU/Perícia/Geografia

◊ Apoio

Patrícia Liz M. Menezes De La Rocque Almeida
Técnico do MPU/Apoio Técnico Administrativo/Administração





Atividades no Exercício da 
Função de Revisão

3
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A Assessoria de Revisão é o setor da 4ª CCR responsável pela análise de promoções de arqui-
vamento, declínios e conflitos de atribuição, encaminhados à Câmara pelos membros do MPF 
com atribuição nas temáticas Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, para o exercício da fun-
ção revisional. Após a devida análise, são elaboradas minutas de votos com o encaminhamento 
aos membros do Colegiado para a aprovação e posterior deliberação em sessões de julgamento. 
Além disso, os servidores realizam o devido assessoramento aos membros do Colegiado em 
processos e demandas jurídicas relacionados à atuação da 4ª CCR.

O Núcleo de Apoio ao Colegiado é a unidade da Assessoria de Revisão responsável pelo recebi-
mento, movimentação, guarda e manutenção de autos, expedientes e demais documentos de 
interesse do Colegiado da Câmara, observando as cautelas necessárias para a preservação da 
segurança e de eventual sigilo de tais documentos.  

Para assessorar seus membros, a Câmara dispõe atualmente de nove analistas na área de Apoio 
Jurídico/Direito, que são designados para exame e elaboração de minutas de votos, com vistas 
a facilitar a análise final e a manifestação do membro relator perante o Colegiado. Além disso, 
conforme já observado, os analistas prestam o devido assessoramento aos membros em pes-
quisas e manifestações jurídicas sobre a temática da 4ª Câmara.

Como parte do programa de treinamento e capacitação da 4ª CCR, no ano de 2015, os servido-
res da Assessoria de Revisão participaram de 14 eventos internos e externos, como congressos, 
cursos e seminários, totalizando 34 capacitações.

A Assessoria de Revisão organizou as pautas das reuniões ordinárias, sendo no ano de 2015 o 
total de 32 sessões ordinárias, para encaminhamento aos membros do Colegiado, com a devida 
antecedência, assim como secretariou todas as reuniões, lavrando as respectivas atas.

 

3 Atividades no Exercício da 
Função de Revisão
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3.1 Documentos Recebidos
Em 2015, o Colegiado da 4ª Câmara recebeu 3.420 procedimentos, sendo 2.346 inquéritos civis 
(ICs), 566 procedimentos preparatórios (PPs), 388 notícias de fato (NFs), e 120 procedimentos 
administrativos (PAs) para o exercício da função revisional, tendo deliberado 3.026, conside-
rando o passivo de 439 de anos anteriores.

Ocorreu um aumento de 5,3% de procedimentos extrajudiciais recebidos para revisão pelo Co-
legiado em relação ao ano anterior.

Destaca-se que, no ano de 2015, além dos procedimentos anteriormente relacionados, foram 
examinados pelo Colegiado, 56 procedimentos administrativos de acompanhamento (PAA), 
tendo em vista o Provimento da Corregedoria MPF nº 1, de 5 de novembro de 2015, que, na 
sua diretriz nº 2, estabelece que sempre que nos autos de inquérito civil for firmado termo de 
ajustamento de conduta, o procedimento extrajudicial deverá ser arquivado e submetido ao 
controle da respectiva Câmara de Coordenação e Revisão, instaurando-se, na origem, o corres-
pondente PAA (PA de Acompanhamento), se necessário. 

Gráfico 1 - Comporativo de procedimentos recebidos de 2011 a 2015

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2786 2606 2732
3249

3420

2011 2012 2013 2014 2015



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
36

atividades no exercício da função de revisão

O recebimento de procedimentos com promoção de arquivamento para homologação é o mais 
representativo, com 75,3% do total das demandas, conforme tabela 1: 

Tabela  1
Documentos recebidos por motivo de entrada em 2015

demanda Total

PRomoção de arquivamento 2.575

promoção de declínio 765

recurso ao conselho institucional 52

conflito de atribuição 27

análise/homologação de tac 1

consulta 0

total 3.420

Fonte: Relatório nº 9.090 do Gerador de Consultas (Gcons) do Sistema Único.

A realização de reuniões semanais dos membros do Colegiado tem garantido manter atuali-
zado o acervo de processos encaminhados para arquivamento ou com declínio de atribuições.

Pelo fato de dois dos membros do Colegiado serem lotados nas Cidades do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, algumas reuniões ordinárias foram promovidas por videoconferência, totalizando 18 no 
ano de 2015, como meio mais adequado e menos dispendioso, assegurando as suas realizações.

3.2 Documentos deliberados
O número total de deliberações foi de 3.026  ICs, NFs, Pas, PPs, e PAA com uma média de 95 
deliberações por reunião. Soma-se aqui a categoria de “Outras Deliberações”, que são decisões 
do Colegiado no papel de Coordenação, como proposta de Enunciados, realização de eventos, 
autorização para participação em eventos, entre outros.
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Gráfico 2 – Comparativo das deliberações de 2011 a 2015

As deliberações relacionadas a Meio Ambiente correspondem a 89,8% (2.717), a Patrimônio 
Cultural, 7,7% (233). No tema classificado como “Outros”, consideram-se os procedimentos não 
relacionados à temática da Câmara, e corresponderam a 1% (30) das demandas.

O restante — 46 (1,5%) documentos — foram relacionados na categoria de “Outras Delibera-
ções”, que não compõem ICs, NFs, PAs, PPs e PPAs para revisão.

Tabela  2
Deliberações por motivo de entrada

tipos Meio Ambiente patrimônio cultural outros total(*) %(*)

promoção de arquivamento 1.895 187 18 2.100 70,47

promoção de declínio 746 43 8 797 26,74

recurso ao conselho institucional 54 1 - 55 1,85

conflito de atribuição 22 1 4 27 0,91

análise/homologação de tac 0 1 - 1 0,03

total 2.717 233 30 2.980 100

Nota: (*) Não considerada a categoria de “Outras Deliberações”, que correspondem a 46 (1,5%) documentos, os quais 

somados totalizam 3.026 procedimentos deliberados. O percentual apresentado é em relação ao total de procedimen-

tos deliberados.
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O número de procedimentos deliberados sofreu um declínio nos documentos deliberados para 
promoção de arquivamento, sendo que nos demais motivos de entrada para deliberação do 
Colegiado ocorreu um acréscimo.

O número de procedimentos deliberados para análise de conflito de atribuição sofreu aumen-
to significativo de 440% e, praticamente, dobrou o número de procedimentos deliberados para 
recurso ao Conselho Institucional com um aumento de 96,43%.

 

 
 

Gráfico 3 - Comparativo das deliberações por região de origem.

Diferentemente dos anos anteriores, nos quais a Região Sudeste era a mais demandante, em 
2015 foi a Região Sul que mais encaminhou documentos para apreciação pelo Colegiado da 
4ª CCR, com 31,4% (935) do total, seguida por Sudeste (29,2%), Nordeste (19,8%), Norte (10,7%) e 
Centro-Oeste (8,9%). Não considerada a categoria de “Outras Deliberações”. 

Cabe salientar que, desde 2013 ocorre um declínio nas solicitações encaminhadas pelas Procu-
radorias da República localizadas nas Regiões Nordeste e Sudeste. A Região que mais apresen-
tou um aumento no encaminhamento de procedimentos para apreciação foi a Centro-Oeste, 
passando de 5,9% para 8,9%.

O tema de maior ocorrência em 2015 foi “Área de Preservação Permanente”, com 15,5% dos do-
cumentos analisados pelo Colegiado, sendo o segundo tema “Mineração”, com 11,4%, seguido 
por “Unidades de Conservação da Natureza”, com 9,9%. 

Todos os temas têm relevância pela sua representatividade na realidade nacional, o que mo-
tivou a  manutenção dos Grupos de Trabalho (GTs) para definirem estratégias de atuação da 
Câmara nessas matérias. 
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Destaca-se, inclusive, a iniciativa da Câmara na Ação Coordenada em defesa das “Unidades 
de Conservação”.

O tema “Mineração” tem crescido, e tal ocorrência julga-se ser decorrente do Enunciado nº 30 
– 4ª CCR, de 10 de fevereiro de 2015, o qual designa que “É atribuição do MPF apurar irregulari-
dades ambientais decorrentes de atividade minerária, tendo em vista a participação do DNPM 
no processo autorizativo, bem como a relação direta entre a exploração/usurpação do bem da 
União e o dano ambiental dela decorrente, independentemente da sua extensão”.

Dois temas vêm crescendo significativamente na atuação da Câmara: “Zona Costeira” e “Flora”, 
respectivamente, com 46% e 35%, em relação ao ano de 2014. 

Por sua vez, o tema “Produtos Controlados/Perigosos” sofreu queda comparativamente ao ano 
anterior, com redução de 56%. 

Destaca-se, também, que o quantitativo das ocorrências dos temas “Poluição” e “Flora” foram 
bastante próximos entre si, com uma média de 231 procedimentos. 

Outro tema em evidência é o “Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Esportivos”, de-
vido à realização das Olimpíadas no País em 2016.

Tabela  3
Deliberações em matéria de Meio Ambiente

Tema total

área de preservação permanente 463

mineração 341

unidades de conservação da natureza 295

licenciamento ambiental 271

saneamento 264

flora 238

poluição 225

zona costeira 184

fauna 176
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Tema total

ordenamento territorial 74

recursos hídricos 62

gestão ambiental 46

produtos controlados/perigosos 28

agrotóxicos 24

reserva legal 14

transgênicos 6

patrimônio genético 5

zoneamento ecológico e econômico 1

gestão de florestas públicas 0

total 2.717

No que diz respeito ao Patrimônio Cultural, os procedimentos sobre o tema “Patrimônio Arqui-
tetônico” foram os mais analisados pelo Colegiado, representando 3,7% do total de documen-
tos, mantendo-se constante em relação aos anos anteriores, apesar de ter sofrido uma redução 
no percentual de deliberações em relação ao ano de 2014. 

Destaca-se a alteração nos Estados demandantes, uma vez que, nos anos anteriores, os três que 
mais encaminharam para homologação do Colegiado foram, respectivamente, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Bahia. 

Atualmente, os Estados mais demandantes são, respectivamente, Rio Grande do Sul, com 
19,7%, Rio de Janeiro, com 13,7% e São Paulo, com 12,5%. 

Tal mudança acredita-se ser decorrente de ações da Câmara para a conscientização na proteção 
e salvaguarda do relevante patrimônio cultural brasileiro, com a promoção de encontros temáti-
cos, na proposição de enunciados e recomendações pelo seu Colegiado, e pela iniciativa em 2015, 
da Ação Coordenada “Regularidade da Tramitação dos Procedimentos de Tombamento”.

Destaca-se o aumento de procedimentos deliberados sobre o tema “Patrimônio Ferroviário”, 
com um crescimento de 14%.
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Tabela  4
Deliberações em matéria de Patrimônio Cultural

Tema total

patrimônio arquitetônico 110

patrimônio arqueológico 53

patrimônio ferroviário 33

gestão e fomento 14

patrimônio natural 14

patrimônio móvel 8

patrimônio imaterial 1

espaços destinados a manifestações artístico- culturais 0

patrimônio simbólico 0

total 233

3.2.1  Promoções de Arquivamento
Durante o exercício de 2015, a Câmara apreciou 2.100 Promoções de Arquivamento. Dessas, 
90,2% (1.895) referem-se a Meio Ambiente, 8,9% (187) a Patrimônio Cultural e 0,9% (18) em Ou-
tros (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Promoção de arquivamento por matéria
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Das 2.100 Promoções de Arquivamento apreciadas, 1.600 foram homologadas pelo Colegiado, 
o que representa 76,2%. Por outro lado, 23% (483) não foram homologadas, tendo sido deter-
minado o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, 13 ocorrências pelo não 
conhecimento do arquivamento, com remessa para outras Câmaras de Coordenação e Revisão 
e para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC).

As demais foram encaminhadas para outras Câmaras de Coordenação e Revisão, tiveram a 
homologação parcial do arquivamento, ou outros encaminhamentos, conforme apresentado 
na tabela 5.

Tabela  5
Deliberações em promoção de arquivamento

deliberações total

homologar o arquivamento 1.600

não homologar o arquivamento 483

não conhecimento do arquivamento 13

homologar parcialmente o arquivamento 4

total 2.100

3.2.2  Declínio de atribuição
Os Declínios de Atribuição com decisão do Colegiado perfazem um total de 797 . Desses, 93,6% 
(746) referem-se a Meio Ambiente, 5,4% (43) a Patrimônio Cultural e 1% (8) a Outros. Esse tipo de 
análise é a segunda maior demanda da Câmara no seu papel revisional, representando 26,2% 
dos procedimentos deliberados.

Dos 797 Declínios de Atribuição apreciados, a maioria foi homologada pelo Colegiado, o que 
representa 72,4% (577) do total.
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Gráfico  5 – Declínio de atribuição por matéria

Por entender tratar-se de competência federal para atuação, 26% (207) dos Declínios de Atri-
buição apreciados não foram homologados, tendo sido determinado o retorno dos autos à ori-
gem para prosseguimento do feito.

Ocorreram cinco homologações com Declínio Parcial de Atribuição e oito ocorrências de não 
conhecimento do Declínio de Atribuição.

Tabela 6
Deliberações em Declínio de Atribuição

deliberações total

homologar o declínio de atribuição 577

não homologar o declínio de atribuição 207

não conhecimento do declínio de atribuição 8

homologar parcialmente o declínio de atribuição 5

total 797
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3.2.3 Conflito de Atribuição
Foram submetidos ao Colegiado 27 casos de Conflitos de Atribuição entre os Membros do MPF, 
sendo 22 (81,5%) relacionados à matéria de Meio Ambiente e apenas um relacionado a Patrimô-
nio Cultural. Além de quatro (14,8%) classificados como Outros. 

Desses 59,3% (16) foram homologados pela atribuição do suscitado, 14,8% (4) pela atribuição do 
suscitante e 25,9% (7) pelo não conhecimento.

3.2.4 Outros
Recursos de Decisão

A Câmara apreciou 55 recursos de suas decisões em 2015, sendo apenas um relacionado à ma-
téria Patrimônio Cultural. Do total, 54,5% (30) foram deliberados pela manutenção de sua de-
cisão, com a remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF (CIMPF) para apreciação do 
recurso, sendo análogo ao provimento do recurso, com 25 ocorrências.  

Consultas

No ano de 2015 não houve ocorrência de Consultas para apreciação pelo Colegiado.

Termos de Ajustamento de Conduta

Em 2015, a Câmara analisou apenas uma solicitação para deferimento de Termos de Ajusta-
mento de Conduta (TACs), a qual foi homologada pelo Colegiado na 447ª Sessão Ordinária, nos 
autos do Inquérito Civil nº 1.30.009.000120/2013-65, com vistas à adequação de formalidade 
inerente ao patrimônio cultural.

O reduzido número da análise de homologação de TAC decorre do entendimento atual da 4ª 
CCR no sentido de que a análise das questões jurídicas relacionadas aos Ajustamentos de Con-
duta compete ao procurador natural, de forma que, havendo necessidade de estudo técnico so-
bre alguma questão do acordo, poderá ser requisitado o respectivo trabalho à atual Secretaria 
de Apoio Pericial (Seap).



Atividades no Exercício da 
Função de Coordenação

4
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A Assessoria de Coordenação desenvolve atividades de planejamento e gestão estratégica, rela-
cionadas a demandas afetas à 4ª Câmara, tais como: realização de encontros temáticos e nacio-
nais, com acompanhamento das suas deliberações; assistência administrativa aos grupos de 
trabalho; promoção do compartilhamento e a replicação de boas práticas objetivando fornecer 
contribuições aos membros do MPF para uma atuação proativa; e coleta e  processamento de 
dados para a produção de relatórios e atividades que envolvam a edição de notícias voltadas 
à divulgação das atividades da Câmara, como sítio eletrônico, boletins informativos, dentre 
outras atribuições.

Como parte do programa de treinamento e capacitação da 4ª CCR, no ano de 2015, os servi-
dores da Assessoria de Coordenação participaram de 20 eventos internos e externos, como 
congressos, cursos e seminários, totalizando 34 capacitações.

Em 2015, iniciou-se a implementação do Sistema Gerenciador da Câmara, desenvolvido em 
tecnologia Apex e com a utilização da infraestrutura de banco de dados e ferramentas dis-
ponibilizadas pela Secretaria de Tecnologia da Informação da PGR. O sistema possibilita o 
acompanhamento administrativo e a execução financeira da Câmara, disponibilizando, entre 
outros recursos: uma Agenda da Câmara, na qual são apresentados os eventos promovidos e 
apoiados, contendo nome do evento, data e participantes; a associação com as solicitações de 
viagem a serviço pelo Sistema de Gestão de Viagens (SGV); e a representação gráfica do acom-
panhamento de gastos. 

Em versões futuras estão previstos o controle orçamentário e acréscimos de funcionalidades 
de Coordenação, como: acompanhamento das atividades dos grupos de trabalho, das ações 
coordenadas, dos projetos, com envio de mensagens eletrônicas, dentre outros.

Atividades no Exercício da Função 
de Coordenação
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Quadro 1 
Sistema Gerenciador da Câmara
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4.1  Eventos Apoiados pela 4ª CCR
Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos

A 4ª Câmara promoveu a participação do membro titular Fátima Aparecida de Souza Borghi no 
Fórum, que foi organizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, pelo MPF e pelo Ministé-
rio Público do Trabalho, no dia 24 de fevereiro, na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de 
Santa Catarina. O Fórum tratou da construção de espaço para a formulação de propostas, dis-
cussão e fiscalização de políticas públicas relacionadas aos impactos dos agrotóxicos, produtos 
afins e transgênicos na saúde do trabalhador, da população e do ambiente.

Audiência Pública “Fórum Sergipano de Combate aos Impactos dos Venenos Agrícolas”

A 4ª Câmara promoveu a participação do membro titular Fátima Aparecida de Souza Borghi 
na audiência, realizada com o objetivo de discutir e aprovar o regimento interno, a criação e 
eleição da coordenação do Fórum Sergipano de Combate aos Impactos dos Venenos Agrícolas, 
no dia 26 de fevereiro, na Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região/Sergipe.

Seminário “Crise Hídrica: alternativas e soluções”

Iniciativa do Projeto de Qualidade da Água da 4ª Câmara, foi realizado nos dias 25 e 26 de feverei-
ro, na Procuradoria Regional da República na 3ª Região, o seminário “Crise Hídrica: alternativas 
e soluções”, em parceria com a Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Edepe), da 
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e da Escola Superior do Ministério 
Público do Estado de São Paulo (ESMP), com o apoio da Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo e do Ministério Público do Estado de São Paulo. Na ocasião, reuniram-se Procuradores da 
República, especialistas na área, gestores ambientais e de recursos hídricos, o que possibilitou 
uma ampla discussão sobre o tema.

O jurista Paulo Affonso Leme Machado, professor de Direito Ambiental da Universidade Me-
todista de Piracicaba (Unimep), proferiu a palestra de abertura. O Presidente da Agência Na-
cional da Água (ANA) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) 
expuseram sobre as crises de água e de energia, com foco na escassez e na Política Nacional 
de Recursos Hídricos. As instituições não governamentais também tiveram participação no 
seminário, quando do lançamento da Aliança pela Água, um movimento que reúne mais de 40 
Organizações Não Governamentais para enfrentamento da crise.
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A Procuradora Regional da República Sandra Akemi Shimada Kishi, Gerente do Projeto Qua-
lidade da Água da 4ª CCR, conduziu a exposição que tratou dos aspectos jurídicos da gestão 
hídrica. Além da Procuradora Regional, a 4ª CCR promoveu a participação do Procurador da 
República no Município de Sete Lagoas Antônio Arthur Barros Mendes, como expositor no 
painel “As Crises de Água e de energia: a escassez e a Política nacional de Recursos Hídricos”. 

No dia 2 de março de 2015, foi lançada uma consulta pública sobre as proposições e recomendações 
discutidas durante o Seminário “Crise Hídrica: alternativas e soluções”, com o objetivo de ampliar 
a articulação da sociedade em busca de soluções para a crise da água no País, antes da elaboração 
de uma versão final do documento. Os interessados tiveram o prazo de 10 dias para apresentarem 
suas considerações.

XV Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente

Promovido pela Associação Brasileira dos membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(Abrampa), foi realizado no período de 15 a 17 de abril o XV Congresso Brasileiro do Ministé-
rio Público de Meio Ambiente, com o tema central “A cidade e os três biomas”, na Cidade de 
Cuiabá, no Mato Grosso. Participaram pela 4ª CCR a sua Coordenadora, Sandra Cureau, um 
membro titular do Colegiado e quatro membros do MPF que atuam na temática, escolhidos 
mediante sorteio após a inscrição e suas participações patrocinadas por esta Câmara.

Os principais assuntos discutidos foram a mobilidade urbana, os processos ecológicos essen-
ciais, o Código Florestal, a atuação do MPF na tutela ambiental, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e Saneamento, as mudanças climáticas e sustentabilidade. O evento contou com ofici-
nas de capacitação, palestras e apresentação de casos.

Workshop Internacional sobre Extração Ilegal de Madeira

A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão custeou a participação de quatro membros do MPF no 
Workshop Internacional realizado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (USDOJ) 
em Lima, no Peru, de 12 a 14 de maio de 2015. O evento tratou da cooperação e coordenação de 
esforços na aplicação da lei no combate à extração ilegal de madeira, envolvendo Brasil, Peru 
e, possivelmente, Colômbia e Estados Unidos. 
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III Encontro Nacional do Ministério Público e Movimentos Sociais

A 4ª Câmara custeou a participação do Procurador Regional da República na 5ª Região, Roberto 
Moreira de Almeida, no III Encontro Nacional do Ministério Público e Movimentos Sociais, 
realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Minis-
tério Público, nos dias 17 e 18 de junho de 2015. O objetivo do Encontro foi fomentar debates 
sobre os desafios à efetivação dos direitos fundamentais no País, bem como intensificar a inte-
ração entre o Ministério Público e os movimentos sociais.

O Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos: desafios e perspectivas

Promovido pela Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (Pro-
dema), foi realizado nos dias 24 e 25 de setembro, no MPDFT, o seminário “Combate ao uso 
indiscriminado de agrotóxicos: desafios e perspectivas”, no qual a 4ª Câmara apoiou a partici-
pação de sete membros e duas analistas periciais.

Workshop Comércio Ilegal de Madeira

Realizado nos dias 12 e 13 de novembro, em Belém (PA), uma iniciativa do Departamento de Jus-
tiça dos Estados Unidos (USDOJ) e do MPF, por meio da Procuradoria da República no Estado 
do Pará, da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) e das 2ª e 4ª Câmaras de Coordenação 
e Revisão. O workshop teve como objetivo capacitar agentes públicos no combate a crimes 
ligados ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao comércio ilegal de madeira, 
estimulando a cooperação internacional entre países de fronteira. 

A Coordenadora da 4ª Câmara, Sandra Cureau, participou do evento e foi mediadora do painel 
de discussão sobre problemas e obstáculos para investigar a exploração madeireira ilegal no 
Brasil. A Câmara patrocinou a participação de dez membros do MPF que atuam na temática.

Contou com palestras de representantes do MPF, da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Na-
turais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, do Serviço Florestal dos 
Estados Unidos da América, do Instituto Florestal de São Paulo, do Ibama, da Polícia Federal e 
da Polícia Civil no Pará, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, 
do instituto de Pesquisas Imazon e do Greenpeace.
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Entre os temas debatidos estavam as leis brasileiras que proíbem o comércio de madeira ex-
traída ilegalmente e que regem extração de madeira, rastreamento de madeira extraída legal-
mente e supervisão do governo para garantia do comércio de madeira legal, a Convenção sobre 
o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, a lei 
americana Lacey Act, a identifi cação de madeira cortada, procedimentos brasileiros e ameri-
canos para investigar denúncia de exploração de madeira ilegal, Operação Madeira Limpa, 
técnicas de entrevistas de potenciais testemunhas de crimes, problemas e obstáculos para a 
investigação,  aspectos do crime organizado na exploração ilegal de madeira e do uso de forças-
tarefa e sistemas eletrônicos para o monitoramento do comércio de madeira.

4.2  Eventos Promovidos pela 4ª CCR
Seminário “Capacitação em Tutela do Patrimônio Espeleológico”

O evento realizado na Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais ocorreu nos dias 
19 e 20 de março. Foi uma iniciativa do GT Patrimônio Cultural da 4ª Câmara, tendo sido patro-
cinado pela 4ª Câmara a participação de 20 membros que atuam na matéria.

O evento contou com a palestra de abertura da Coordenadora da 4ª Câmara, Sandra Cureau, 
que apresentou um breve histórico da legislação sobre cavidades subterrâneas. 

No primeiro dia do evento, foram apresentadas palestras técnicas sobre os motivos da prote-
ção ao patrimônio espeleológico e como se opera o licenciamento ambiental das cavernas.

Durante o evento, foi ministrado curso padrão do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Cavernas (Cecav). Também foram apresentados os resultados do Projeto Arcos Pains Espele-
ologia, parceria entre o MPF, o Ibama e a Universidade Federal de Ouro Preto. 

O objetivo principal do seminário foi 
instruir os participantes a lidar com as 
questões que envolvem o estudo, a conser-
vação, a exploração de cavidades subter-
râneas e a inserção do tema no licencia-
mento ambiental.
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No último dia foram realizadas visitas guiadas ao Museu Arqueológico da Lagoa Santa e às 
grutas da Lapinha e da Macumba, nos arredores de Belo Horizonte.

Entres as deliberações do evento, ficaram definidas a expedição de duas recomendações. A 
primeira aos órgãos de licenciamento ambiental, para que seja feita a atualização de dados 
referentes à descoberta de novas cavernas no Cadastro Nacional de Informações Espeleoló-
gicas (Canie). As Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de todo o País também 
receberão ofícios para ajudar na fiscalização da inserção de dados no Canie. E a segunda será 
encaminhada ao Cecav para o estabelecimento de um cronograma de capacitação dos órgãos 
de licenciamento estadual.

Audiência Pública “A Crise Hídrica no Estado do Rio de Janeiro:  
impacto e medidas de enfrentamento”

 
volvidas, representantes da sociedade civil e da população em geral a respeito: a) do impacto 
da crise hídrica no Estado do Rio de Janeiro; b) das medidas de enfrentamento adotadas pelas 
autoridades públicas até a realização da audiência pública; e c) do papel do MPF no tratamento 
do tema. Contou com a participação de acadêmicos especialistas no tema, autoridades fede-
rais, estaduais e municipais diretamente envolvidas na gestão dos recursos hídricos da Bacia 
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul e representantes da sociedade civil.

Seminário “Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia: o setor elétrico no Estado Demo-
crático de Direito”

Considerando a necessidade de uma atuação mais proativa do MPF no que tange à análise de ini-

A 4ª Câmara e o MPF no Estado do Rio de 
Janeiro promoveram no dia 11 de março, 
das 8h30 às 18h30, no auditório da sede 
da Procuradoria da República no Estado 
do Rio de Janeiro, a audiência pública 
para tratar da crise hídrica no Estado do 
Rio de Janeiro.

A audiência teve o objetivo de colher a 
manifestação de especialistas, autorida-
des federais, estaduais e municipais en-
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ciativas afetas ao planejamento da matriz energética brasileira e à avaliação dos impactos causa-
dos ao meio ambiente nas áreas de influência dos grandes empreendimentos, foi realizado nos 
dias 11 e 12 de junho, no auditório do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), 
em Brasília, o seminário “Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia: o setor elétrico no Estado 
Democrático de Direito”.

O evento foi uma iniciativa da 4ª Câmara e do Grupo de Trabalho Intercameral Grandes Empre-
endimentos, que reúne Procuradores da 4ª CCR, da 6ª CCR e da PFDC, e contou com a presença 
de representantes do MPF, instituições ambientais, pesquisadores acadêmicos, que debateram 
sobre a plataforma de cenários energéticos, geração de energia eólicas, bacias hidrográficas, 
estudos de impactos ambientais, entre outros temas.

 
Os participantes do seminário divulgaram Carta Aberta com propostas para garantir a demo-
cratização do planejamento do setor elétrico, considerando a compreensão integral do meio am-
biente e os saberes tradicionais, indicando a construção de um modelo de avaliação de grandes 
empreendimentos que integre as variáveis física, biótica e sociocultural e suas inter-relações, 
numa compreensão integral do ambiente, considerando o todo, e não apenas partes isoladas.

O documento ainda propõe que nas avaliações de impactos ambientais sejam considerados 
o saber antropológico e, especialmente, o saber tradicional, e não apenas o técnico, e que eles 
não sejam “silenciados” quando diferirem do técnico. Além disso, fazer com que o empreendi-
mento contribua para a sustentabilidade deve ser uma exigência do órgão ambiental. 

A carta prevê que tanto o órgão ambiental quanto o empreendedor devem adotar a hierarquia 

As discussões tiveram 
como foco a necessidade 
do aprofundamento da 
participação social no 
planejamento de gran-
des empreendimentos do 
setor elétrico, tendo em 
vista os conflitos socio-
ambientais decorrentes 
da implantação do setor.
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de mitigação: 1º) evitar impactos e prevenir riscos; 2º) reduzir ou minimizar riscos e impactos 
adversos; 3º) reparar impactos adversos depois de sua ocorrência; e 4º) compensar impactos 
adversos que não puderem ser evitados ou satisfatoriamente reduzidos.

A íntegra da Carta Aberta do Seminário sobre o Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia 
está disponível no endereço eletrônico: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/da-
dos-da-atuacao/eventos/Seminarios/CartaAberta.pdf>.

Audiência Pública “Crise Hídrica do Estado de São Paulo”

A audiência teve como finalidade obter informações e propostas da população paulista, para 
instruir os inquéritos civis instaurados ou a serem instaurados, relacionados à crise hídrica 
verificada na Cidade de São Paulo, tendo como objetivo a produção de prova acerca do seu 
alcance e dos prejuízos provocados, numa perspectiva não apenas ambiental, mas também de 
acesso à água potável e ao esgotamento sanitário como direito humano.

O evento foi promovido pelo MPF, por meio da 4ª CCR, o MP/SP, o Ministério Público de Contas 
do Estado de São Paulo, o MPT/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo

Seminário “Exploração e Produção de Gás Natural de Folhelho – Gás de Xisto”

No intuito de ampliar as discussões sobre as consequências ambientais da exploração do gás na-
tural de folhelho, colher subsídios para a atuação institucional relativa ao tema e, ainda, levantar 
informações a respeito de estudos técnicos que tratem dos métodos de exploração e produção 
desse recurso, a 4ª Câmara realizou no auditório do Conselho Superior do Ministério Público, na 
PGR, no dia 1º de outubro, o seminário sobre a exploração e produção de gás natural de folhelho 
– gás de xisto.

Nos dias 20 e 21 de agosto, das 
9h às 19h,  no Auditório Queiroz 
Filho, na PR/SP, foi realizada a 
audiência pública “Crise Hídri-
ca do Estado de São Paulo”, no 
âmbito do Projeto Qualidade da 
Água da 4ª CCR.
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Participaram representantes do MPF, da Agência Nacional de Águas (ANA), da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental 
(Proam), Petrobras, Ibama, Organizações Não Governamentais, Companhia Ambiental do Esta-
do de São Paulo (Cetesb), da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de 
Santa Catarina.

Seminário “Convergências entre a garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação 
Ambiental”

Promovido em conjunto com a 6ª Câmara (Comunidades Tradicionais e Populações Indígenas), 
foi realizado em Belo Horizonte, entre os dias 14 e 16 de outubro, o seminário “Convergências 
entre a garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação Ambiental”, tendo como objetivo 
principal debater como deve ser a atuação do MPF referente à coexistência da proteção ambien-
tal e da proteção dos direitos dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais em 
unidades de conservação, com ênfase nos aspectos jurídicos e técnicos da convergência entre a 
garantia de direitos fundamentais e a conservação ambiental.

Ao final do evento, foi assinada a Carta com as deliberações do seminário, a partir das considera-
ções dos membros e servidores e de estudos de caso realizados durante o evento. O documento 
destaca que, nos casos de unidades de conservação já criadas, que não levaram em conta a pre-
sença de populações tradicionais durante seu processo de criação, deve se buscar um modo de 
compatibilizar a permanência das populações tradicionais e a proteção ambiental.

Durante os debates, os parti-
cipantes discutiram questões 
relativas aos impactos, outorga 
e contaminação das águas sub-
terrâneas e superficiais, além 
dos aspectos jurídicos e econô-
micos da exploração e produ-
ção do gás de folhelho.



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
56

atividades no exercício da função de coordenação

Além disso, argumentam que, em casos de identificação de povos e comunidades tradicionais 
em unidades de conservação, é necessária a realização de estudos antropológicos e etnoam-
bientais, envolvendo profissionais de diversas áreas de conhecimento, de forma a possibilitar, 
entre outros, a caracterização do modo de vida tradicional das comunidades, a identificação 
de saberes que promovam a conservação ambiental e a compatibilidade das atividades desen-
volvidas com a adequada proteção à preservação ambiental.

A íntegra da Carta do Seminário está disponível na página eletrônica da 4ª Câmara, no ende-
reço: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/Seminarios/
CartadoSeminrio.pdf>.

Seminário “Licenciamento Ambiental: realidade e perspectivas”

Realizado em parceria com a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Populações Indígenas e Co-
munidades Tradicionais) e o Instituto Socioambiental (ISA), com cerca de 500 participantes e 
aproximadamente 3.000 acessos via internet, no dia 5 de novembro, no Auditório Juscelino Ku-
bitschek, o seminário “Licenciamento Ambiental: realidade e perspectivas” teve como objetivo 
debater os principais aspectos de licenciamento ambiental e as diferentes perspectivas, propos-
tas e alternativas de solução para o aperfeiçoamento do sistema de licenciamento ambiental.

Durante o evento, mais de 20 especialistas realizaram um diagnóstico da atual situação do 
licenciamento ambiental no País e destacaram que o tema não pode ser fragilizado ou flexibi-
lizado por projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional. 

Atualmente, há mais de 15 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com o objetivo de 
alterar a legislação sobre o assunto. A maioria deles pretende reduzir os trâmites do licencia-

Os membros também defen-
dem consulta às comunida-
des para elaboração e revisão 
do plano de manejo e frisam 
a importância de se estabele-
cer um diálogo permanente 
entre as comunidades tradi-
cionais e os gestores das uni-
dades de conservação.
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mento em favor da celeridade. Entre os principais problemas diagnosticados durante o evento 
estão a ausência de participação democrática e a falta de estratégia de corpo técnico. As pales-
tras podem ser acessadas no endereço eletrônico: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/
ccr4/dados-da-atuacao/eventos/Seminarios/eventos>.

Seminário “Mineração e Meio Ambiente”

Abordando temas como o novo marco regulatório da mineração, as políticas públicas para ma-
peamento, prevenção e recuperação de passivos ambientais da mineração, além do licencia-
mento ambiental de empreendimentos mineiros, foi realizado, nos dias 12 e 13 de novembro, 
no auditório do Conselho Superior do Ministério Público, na PGR, o seminário “Mineração e 
Meio Ambiente”.
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Análise da Transparência Ambiental na Amazônia

O projeto busca avaliar a efetividade do acesso à informação pública e estabelecer rotinas de 
fiscalização e cobrança do cumprimento da legislação. Para garantir a efetividade do acesso 
à informação pública e estabelecer rotinas de fiscalização e cobrança do cumprimento da le-
gislação, o MPF, ao final do evento, recomendou a quatro órgãos federais e 15 estaduais que 
adequem as suas páginas na internet ao que está disposto na legislação. Entre os descumpri-
mentos, o relatório apontou a ausência de publicidade para dados relevantes e a falta de canal 
direto para atendimento das demandas enviadas pelos cidadãos.

Mesa Redonda Virtual “Impactos de Medida Provisória sobre Gerenciamento Costeiro”

Pela iniciativa do Projeto desta 4ª Câmara – MPF Gerco – com o tema “Gerenciamento Costeiro”, 
foi realizada, no dia 11 de dezembro, a mesa redonda virtual para tratar dos impactos da Medida 
Provisória nº 691/2015 e do PL nº 24/2015 referentes ao gerenciamento costeiro, que autorizam a 
União a transferir aos Municípios litorâneos a gestão das praias marítimas urbanas, inclusive as 
áreas de bens de uso comum com exploração econômica, como quiosques e barracas.

O MPF, por meio do GT da 4ª CCR – Amazônia 
Legal, realizou, no dia 19 de novembro, a ceri-
mônia de divulgação dos resultados e provi-
dências relativas à análise do cumprimento da 
Lei de Acesso à Informação pelos órgãos esta-
duais e federais que atuam em questões socio-
ambientais na região.

Na ocasião, foram apresentados os encaminha-
mentos do Projeto Mineração Legal – Espírito 
Santo: mapeamento de passivos ambientais e es-
tratégia de atuação do Ministério Público Federal.

Participaram como expositores representantes 
dos Ministérios de Minas e Energia e do Meio 
Ambiente, Ibama, Departamento Nacional de 
Produção Mineral, parlamentares, Procuradores 
da República e analistas peritos da 4ª Câmara.
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Na oportunidade, membros de quatro cidades litorâneas discutiram a preocupação quanto 
à possibilidade de interrupção das ações do Projeto Orla, que estão em andamento em seus 
Municípios, e as ações pelo gerenciamento costeiro. O evento foi transmitido, por videocon-
ferência, para as Procuradorias da República no Rio de Janeiro, Aracaju, Florianópolis, São 
Paulo, Salvador e Vitória.

Representantes do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria do Patrimônio da União in-
dicaram os pontos críticos de ambos e de que forma o MPF poderá contribuir para o aprimo-
ramento de possível ato normativo que discipline a gestão costeira, debatendo com membros, 
servidores e convidados sobre o assunto.

4.3 Participação da Coordenação ou de Representante da 4ª 
Câmara em Eventos Externos

Congreso Interamericano sobre el Estado de Derecho em Materia Ambiental

Realizado nos dias 30 e 31 de março, em Montego Bay, na Jamaica, o Congreso Interamericano 
sobre el Estado de Derecho em Materia Ambiental contou com a participação da Coordenadora 
da 4ª Câmara e reuniu especialistas, funcionários públicos, estudantes, sociedade civil e repre-
sentantes do setor privado para a troca de perspectivas diferentes sobre a legislação ambiental.

O congresso, estabelecido como um fórum de reflexão e aprendizado coletivo, possibilitou um 
profundo intercâmbio de conhecimentos e experiências entre os vários atores que promovem 
o Estado de Direito, enfatizando os aspectos práticos e processuais, sendo um espaço de debate 
e reflexão sobre as novas tendências do Direito Ambiental, em apoio à procura de respostas 
para problemas comuns a todos os países participantes. O evento teve por base os resultados 
do Congresso Mundial sobre Justiça, Governança e Legislação para a sustentabilidade ambien-
tal – Rio 2012 – e do Simpósio Mundial sobre o Estado de Direito de Matéria Ambiental.

6º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos

Realizado no dia 11 de junho, na Cidade de São José dos Campos, o 6º Fórum Internacional de 
Resíduos Sólidos teve como objetivo apresentar resultados de trabalhos já realizados em gestão 
de organização de catadores dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O evento 
contou com a participação da Coordenadora da 4ª Câmara.
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Workshop Internacional sobre Crimes Florestais/Peru – Brasil – EUA

Visando reafirmar compromisso do Peru para fortalecer a coordenação com o governo dos 
Estados Unidos a fim de combater o tráfico ilegal de madeira e atividades relacionadas, foi 
realizado o workshop, no período de 23 a 25 de junho, na Cidade de Lima, no Peru.

Foram discutidos temas como legislação, a situação atual da exploração madeireira ilegal nos 
países participantes, os processos de investigação de crimes relacionados com a exploração 
madeireira ilegal, a análise de casos, entre outros. 

A Coordenadora da 4ª Câmara, Sandra Cureau, proferiu palestra sobre o panorama do sistema 
de rastreio da madeira no Brasil. Também estiveram presentes as Subprocuradoras da Repú-
blica membros da 4ª Câmara Fátima Aparecida de Souza Borghi e Julieta Elizabeth Farjado 
Cavalcanti de Albuquerque.

Audiência Pública sobre a 13ª Rodada de Licitações da ANP, com oferta de 266 blocos explora-
tórios em 10 bacias terrestres e marítimas

A Coordenadora da 4ª Câmara, Sandra Cureau, participou da audiência pública promovida 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no dia 9 de julho, no 
Rio de Janeiro. 

A audiência objetivou colher as contribuições da sociedade para a 13ª rodada de licitações da 
ANP, prevista para ser realizada no dia 7 de outubro, com oferta de 266 blocos exploratórios em 
10 bacias terrestres e marítimas, totalizando uma área de 125.045 km².

Durante o evento foram apresentadas perguntas jurídicas, a partir das quais a Coordenadora 
da 4ª Câmara questionou sobre os impactos ambientais causados pela exploração de óleo e gás 
em rochas sedimentares com utilização do fraturamento hidráulico dos maciços e a possibili-
dade de exploração com utilização de métodos menos impactantes.

Também foram apresentados, pelo assessor da 4ª CCR engenheiro Murilo Lopes, questiona-
mentos sobre a insegurança que a previsão de transferência total da responsabilidade de ob-
tenção de licenças ambientais de exploração e produção para o participante vencedor poderá 
trazer para o andamento do processo.
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Audiência Pública sobre Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade

O MPF em Mato Grosso (MPF/MT), com apoio da 4ª Câmara, realizou, no dia 18 de julho, audi-
ência pública para debater a Festança de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Câmara Munici-
pal de Vila Bela da Santíssima Trindade.

A proteção e a valorização da cultura local expressas pela festividade estão entre os pontos de 
discussão da audiência pública, que reuniu representantes do MPF, governo e sociedade civil. 

O objetivo é tornar a Festança mais visível como expressão cultural, chamando a atenção da 
comunidade local, do entorno e do próprio Estado para a importância de sua preservação.

Também foram debatidos as atuais dificuldades e os maiores desafios da comunidade para a pre-
servação da Festança, o registro como instrumento apto à proteção do patrimônio cultural imate-
rial brasileiro no IPHAN, o papel da sociedade, da União, do Estado de Mato Grosso e do Município 
de Vila Bela da Santíssima Trindade na proteção e promoção do patrimônio cultural imaterial.

A Coordenadora da 4ª Câmara esteve presente ao evento, sendo estabelecida a criação de um 
hotsite para o tema, que será desenvolvido pela 4ª Câmara. Assim, foi realizada vistoria, por pro-
fissional de campo de Antropologia da Câmara, para contribuir na discussão, na comunidade de 
Vila Bela da Santíssima Trindade, acerca de quais são os meios mais adequados de preservação 
e valorização da Festança de Vila Bela, tendo sido elaborado o Parecer Técnico da 4ª CCR nº 271. 

Seminário “A Realidade e as Consequências do Uso de Agrotóxicos no Brasil”

Representando a 4ª Câmara, Fátima Aparecida de Souza Borghi, membro titular, participou do 
seminário “A Realidade e as Consequências do Uso de Agrotóxicos no Rio Grande do Sul e no 
Brasil”, realizado no dia 7 de agosto, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto 
Alegre. O evento teve como objetivo discutir a produção de alimentos saudáveis, assunto de 
interesse público relevante, pertinente à saúde do trabalhador mediante o monocultivo, bem 
como para debater a relação do uso de agrotóxicos com os agravos à saúde. Durante o evento 
também foi lançada a Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa da Alimentação Saudável.

Visita Oficial da Delegação do Ministério Público de Moçambique à PGR

Com o objetivo de ampliar os laços de cooperação jurídica, a PGR recebeu, entre os dias 8 e 10 
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de setembro, visita oficial do Vice-Procurador-Geral da República de Moçambique, Edmundo 
Carlos Alberto, e sua equipe, integrada pela Procuradora-Geral Adjunta e Diretora do Gabinete 
de Combate à Corrupção, Ana Maria Gemo; o Secretário do Conselho Superior da Magistratura 
do Ministério Público, Selemane Sefo; o Procurador Américo Julião; e a Assessora do Vice-Pro-
curador-Geral, Alexandra de Carvalho.

Autoridades brasileiras e moçambicanas discutiram mecanismos necessários para a melhoria 
da colaboração entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).  

Durante a visita, a delegação teve a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelas 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF, com apresentações dos Coordenadores de cada 
Colegiado e pelo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão.

 
VIII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação

Realizado no período de 21 a 25 de setembro de 2015, na Cidade de Curitiba, com o objetivo de 
apresentar o Projeto “Ministério Público: capacitação em conservação ambiental”, o VII Con-
gresso teve a participação da Coordenadora da 4ª Câmara, Sandra Cureau, a convite da Rede 
Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, e foi destinado a sensibilizar os membros 
do Ministério Público para temas de suma importância na preservação do meio ambiente, em 
especial unidades de conservação e pagamentos por serviços ambientais.

Na temática do Meio ambiente, 
a Coordenadora da 4ª Câmara, 
Sandra Cureau, expôs sobre a 
atuação para proteger o meio 
ambiente e o patrimônio cultu-
ral do Brasil. Enfatizou também 
a fiscalização de grandes obras 
que geram impacto ambiental.
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Conferência Regional de Aplicação da Lei: Delitos contra a vida silvestre e os bosques 
das Américas

Na qualidade de uma das representantes do Ministério Público Federal, a Coordenadora da 4ª 
Câmara participou da Conferência Regional de Aplicação da Lei: Delitos contra a vida silvestre 
e os bosques das Américas, realizada entre os dias 7 e 9 de outubro, em Cancún, no México.

Tabela 7
Participação de membros do MPF em eventos externos na área de Meio Ambiente e Patrimô-

nio Cultural

Evento Número de participantes 
do MPF

Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos e do Fórum Sergipano de Comba-
te aos Impactos dos Venenos Agrícolas, no dia 24 de fevereiro

1

Seminário “Crise Hídrica: Alternativas e Soluções”, pelo Projeto Qualidade da Água, no dia 25 de fevereiro 1

Audiência pública “A Crise Hídrica no Estado do Rio de Janeiro: Impacto e Medidas de Enfrentamento”, no dia 11 de 
março

4

Congresso Interamericano sobre Estado de Direito em Matéria Ambiental, no dia 29 de março 1

Congresso Interamericano sobre Estado de Direito em Matéria Ambiental, no dia 15 de abril 6

Audiência pública para debater os impactos ambientais, financeiros e sociais do novo Código de Mineração e 
participar da reunião do GT Mineração, no dia 28 de abril

1

5º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha, no dia 17 de maio 2

Audiência pública para debater os impactos ambientais, financeiros e sociais do novo Código de Mineração e 
participar da reunião do GT Mineração, no dia 18 de maio

2

20º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental do Instituto “O Direito por um Planeta Verde", no dia 24 de maio 2

Audiência pública para apresentação dos resultados da fiscalização preventiva integrada do rio São 
Francisco, no dia 29 de maio

1

Fórum Nacional de Combate aos Impactos aos Agrotóxicos do Conselho Institucional do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, no dia 9 de junho

2

6º Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, no dia 10 de junho 1

Workshop “Quiosques de praia”, pelo Projeto MPF-Gerco, no dia 10 de junho 2

III Encontro Nacional do Ministério Público e Movimentos Sociais, no dia 17 de junho 1

Workshop Internacional sobre Extração Ilegal de Madeira, no dia 23 de junho 3
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Audiência pública sobre Gás Xisto, no dia 9 de julho 1

Audiência pública para discutir os instrumentos administrativos mais apropriados para a valorização e 
proteção das manifestações culturais englobadas na festa de Vila Bela da Santíssima Trindade, no dia 17 de 

julho

1

Seminário “Técnico-Ambiental – 13ª Rodada de Licitações – Blocos Exploratórios”, no dia 3 de agosto 3

Seminário “A realidade e as consequências do uso de agrotóxicos no Brasil”, no dia 7 de agosto 1

Evento da Comissão de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Depu-
tados, referente ao Uso de Agrotóxicos no Brasil, com objetivo de aprofundar o conhecimento da situação, 

no dia 18 de agosto

2

Audiência pública “A Crise Hídrica no Estado de São Paulo”, nos dias 20 e 21 de agosto 2

Encontro do CNI Sustentabilidade, pelo Projeto Qualidade da Água, no dia 3 de setembro 1

Simpósio de Patrimônio Geológico, no período de 8 a 13 de setembro 1

Seminário "O combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos: desafios e perspectivas", no dia 24 de setembro 5

Congresso Brasileiro de Agroecologia, no dia 29 de setembro 1

Exposição do MMA sobre a regulamentação da Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, no dia 29 de setembro 1

Evento COP21 – Clima, Água e Paz sem Fronteiras, no dia 1º de outubro 1

Conferência Regional de Aplicação da Lei: Delitos contra a Vida Silvestre e os Bosques das Américas, no dia 5 
de outubro

2

VIII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, no dia 21 de outubro 1

Workshop sobre Comércio Ilegal de Madeira, no dia 12 de novembro 8

VII Congreso de La Red Latinoamericana de Ministerio Publico Ambiental, no dia 25 de novembro 1

TOTAL 62

 
4.4  Iniciativas

Ações Coordenadas do MPF

Dando prosseguimento às diretrizes previstas em seu planejamento estratégico e em  cumpri-
mento ao objetivo de construir uma cultura de unidade institucional e sentimento de engaja-
mento, bem como ao objetivo de aprimorar a atividade de coordenação com foco em resultados, 
mediante a escolha de temas prioritários de atuação institucional, a Câmara vem desenvolvendo, 
com o apoio dos seus Grupos de Trabalho, atividades denominadas “Ação Coordenada”.
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A metodologia da Ação Coordenada consiste na priorização de determinado tema pela Coor-
denação da Câmara, pelo Colegiado ou por um dos Grupos de Trabalho, seguida do desenvol-
vimento de material que será disponibilizado aos membros envolvidos na Ação Coordenada e 
que pode envolver: dados obtidos internamente e/ou externamente, elaboração de manuais de 
atuação, minutas de peças jurídicas, petições e despachos, o estabelecimento da duração pre-
vista para a ação e critérios de acompanhamento e periodicidade. A Câmara, então, desenvolve 
as ferramentas mais apropriadas para o acompanhamento da ação e divulga, periodicamente, 
os resultados obtidos por meio de seus sistemas de Business Intelligence (BI) e, também, por 
meio da Secretaria de Comunicação (Secom).

Ação Coordenada  “O MPF em Defesa das Unidades de Conservação: Regularização Fundiá-
ria de Unidades de Conservação”

A Ação Coordenada conseguiu a adesão das Procuradorias da República responsáveis pela re-
gulamentação de 143 unidades de conservação (UCs), isso representa mais de 45% das UCs de-
finidas como objeto da ação (UCs federais de posse e domínio público).

A 4ª Câmara lançou a estratégia nacional de atuação em junho de 2014, com o objetivo de fomen-
tar a atuação coordenada em todo o País para a implementação efetiva das 313 UCs federais. Até 
o momento, já são 204 procedimentos instaurados para apurar a regularidade das áreas.

Gráfico 6 – Procedimentos Instaurados para implementação efetiva das Ucs

Procuradorias da República cuja área de atribuição abrange, pelo menos, parte de uma unida-
de de conservação federal de domínio público receberam ofícios solicitando a instauração de 
autos extrajudiciais (PPs ou ICs) para apurar a regularidade de cada UC. 

0

20

40

60

80

100

140

IC PA NFPP



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
66

atividades no exercício da função de coordenação

Para incentivar os novos Procuradores da República a aderirem à estratégia nacional para de-
fesa das UCs, o Coordenador e um dos integrantes do GT Regularização Fundiária em Unidades 
de Conservação estiveram presentes no curso de ingresso e vitaliciamento de membros.

Essa Ação Coordenada concorreu à XII edição do prêmio Innovare, na categoria Ministério 
Público. A premiação destaca práticas que tornam o Judiciário e o Ministério Público mais 
ágeis e próximos ao cidadão.

A Ação apresenta os seguintes resultados por unidade da Federação, tendo alcançado uma 
adesão de 60,8%.

Tabela  8
Acompanhamento das implementações da UCs

ESTADO Com Acompanhamento Sem Acompanhamento TOTAL %

AC 7 4 11 63,6

AL 4 4 8 50,0

AP 3 4 7 42,9

AM 35 0 35 100,0

BA 15 15 30 50,0

CE 4 8 12 33,3

DF 1 6 7 14,3

ES 8 4 12 66,7

GO 4 8 12 33,3

MA 7 7 14 50,0

MT 8 3 11 72,8

MS 5 0 5 100,0

MG 10 9 19 88,2

PA 21 28 49 66,7

PB 6 0 6 54,5

PR 15 2 17 42,1

PE 8 4 12 60,0

PI 6 5 11 63,6
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RJ 8 11 19 42,1

RN 3 2 5 60,0

RS 7 4 11 63,6

RO 13 2 15 86,7

RR 4 6 10 40,0

SC 12 4 16 75,0

SP 13 8 21 61,9

SE 2 3 5 40,0

TO 5 0 5 100,0

TOTAL 234 151 385 60,8

Fonte: Sistema Bi de Acompanhamento de Ações Coordenadas da 4ª CCR.

Nota: O total de Unidades de Conservação a serem implementadas é superior a 313, pois algumas estão abrigadas em 

dois ou mais Estados da Federação.

 

O percentual 
de adesão foi de 
60,8%.



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
68

atividades no exercício da função de coordenação

Processos de Tombamento de bens junto ao IPHAN

Com o objetivo de verificar a situação dos processos estagnados de tombamento de bens mó-
veis e imóveis no IPHAN, a 4ª Câmara, por meio do GT Patrimônio Cultural, lançou a ação 
coordenada “Regularidade da Tramitação dos Procedimentos de Tombamento”.

Para tal, foi realizado levantamento do passivo por estado, que apurou que mais de 700 pro-
cessos que visam ao tombamento de bens culturais em todo o Brasil aguardam por conclusão 
no IPHAN.

A ação tem por objetivo a verificação da situação dos processos de tombamento de 1.063 bens 
nos 26 Estados da Federação e no Distrito Federal. Os Procuradores-Chefes de cada Estado rece-
beram uma solicitação de atuação, sugerindo-se, havendo necessidade, a propositura de ação 
civil pública para compensar ou prevenir eventual dano, bem como delimitar cronograma para 
finalização de tramitação dos feitos. Os Estados com maior número de bens aguardando por 
conclusão de processos são Rio de Janeiro, com 272; Minas Gerais, com 130; e Bahia, com 113.

Para auxiliar o trabalho dos membros nos Estados, a 4ª Câmara disponibilizou, no endere-
ço eletrônico: <http://intranet.mpf.mp.br/areas-tematicas/camaras/meio-ambiente-e-patrimo-
nio-cultural/acoes-coordenadas/regularidade-da-tramitacao-de-procedimentos-de-tombamen-
to1>, uma série de ferramentas com detalhamento dos processos de tombamento, documentos 
e modelos de peças processuais que representam o roteiro de atuação para essa Ação. 

A ação vem sendo acompanhada e apresenta o seguinte resultado:

Tabela 9
Acompanhamento por Estado

ESTADO COM ACOMPANHAMENTO SEM COMPANHAMENTO

AC 0 4

AL 0 18

AP 0 2

AM 0 7

BA 113 0



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
69

atividades no exercício da função de coordenação

CE 10 29

DF 0 35

ES 0 10

GO 0 25

MA 2 17

MT 0 8

MS 0 8

MG 0 130

PA 0 39

PB 0 11

PR 9 6

PE 2 51

PI 1 5

RJ 13 260

RN 0 6

RS 3 47

RO 0 1

RR 0 6

SC 33 55

SP 38 43

SE 0 12

TO 0 4

TOTAL 224 839

 
PAC Cidades Históricas

Em 2013, como política de preservação, o Ministério do Planejamento autorizou a criação de 
uma linha destinada exclusivamente aos sítios históricos urbanos protegidos pelo IPHAN, 
dando origem ao PAC Cidades Históricas. 

O PAC Cidades Históricas está sendo implantado em 44 cidades de 20 Estados da Federação. 
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Após consolidar informações prestadas pelo IPHAN sobre o atual estágio das obras de restaura-
ção financiadas pelo PAC Cidades Históricas, a 4ª Câmara encaminhou aos Procuradores-Chefes 
de cada Estado envolvido, solicitando o acompanhamento e a adoção das medidas pertinentes.

A ação vem sendo acompanhada e apresenta o seguinte resultado:

Tabela 10
Acompanhamento por Estado 

ESTADO COM ACOMPANHAMENTO SEM ACOMPANHAMENTO

AL 4 15

AM 10 0

BA 40 0

CE 20 0

GO 8 0

MA 0 45

MT 16 0

MS 10 0

MG 39 54

PA 1 14

PB 11 0

PR 8 0

PE 26 0

PI 6 0

RJ 15 5

RN 10 0

RS 23 6

SC 13 0

SP 13 3

SE 10 0

TOTAL 283 142

Nota: Constam apenas os Estados envolvidos.
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Riscos ambientais da exploração e produção do Gás de Folhelho – Gás de Xisto 

Em face da edição da Resolução nº 01/2015 do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), autorizando a realização da 13ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios de Pe-
tróleo e Gás Natural e, em atenção ao que foi deliberado em reunião ocorrida no dia 29 de 
junho, na 4ª Câmara, foi encaminhada mídia em CD-ROM, aos Procuradores-Chefes das uni-
dades envolvidas, contendo documentos relacionados à exploração de gás de folhelho (gás 
de xisto), pela técnica de fraturamento hidráulico e tabela relacionando os lotes previstos 
para licitação em cada estado.

Com base nesses documentos, solicitou-se aos membros a adoção das medidas pertinentes, em 
face da ausência de certeza científica quanto aos riscos ambientais decorrentes da utilização 
da mencionada técnica exploratória.

Informações detalhadas foram disponibilizadas no endereço eletrônico: <http://www.brasil-
-rounds.gov.br/round_13/portugues_R13/setores.asp>.

A ação vem sendo acompanhada e apresenta o seguinte resultado:

O percentual 
de adesão foi de 
67%.
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Tabela 11
Acompanhamento por estado

ESTADO COM ACOMPANHAMENTO SEM ACOMPANHAMENTO

AL 1 0

AM 1 0

BA 3 0

CE 1 0

ES 1 0

GO 1 0

MA 1 0

PI 1 0

RJ 1 0

RN 1 0

RS 1 0

SE 1 0

SP 1 0

TO 1 0

TOTAL 16 0

Nota: Constam apenas os Estados envolvidos.

O percentual 
de adesão foi de 
100%.
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Reuniões Coordenadas do MPF
Regularização da Carcinicultura na Zona Costeira Brasileira 

Tendo em vista a aprovação pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte de projeto de lei 
sobre a carcinicultura e a preocupação com os graves danos ambientais aos manguezais da zona 
costeira brasileira, decorrentes dessa atividade, além da possibilidade de replicação de normas 
semelhantes em outras unidades da Federação, o tema foi selecionado como prioritário.

Em reunião realizada, em 28 de agosto, entre a Coordenadora da Câmara e os membros envol-
vidos na temática: Alessander Wilckson Cabral Sales, Procurador-Chefe da Procuradoria da 
República no Ceará; Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais, Procuradora da República no Rio 
Grande do Norte; Fábio Nesi Venzon, Procurador Regional da República na 4ª Região; e Pablo 
Coutinho Barreto, Procurador da República na Bahia, foi deliberado que a Câmara daria início, 
em 2016, à ação coordenada para o enfrentamento dos problemas ambientais decorrentes da 
carcinicultura, composta por manual de atuação, atualmente em elaboração, por imagens de 
satélite da SPU que possibilitem a comparação de áreas de manguezais ao longo do tempo, e 
remessa de todas as informações necessárias aos membros envolvidos na temática. 

Como resultado imediato, o membro atuante no Rio Grande do Norte foi indicado para acom-
panhar as audiências relativas à ação que tratava dessa temática na Procuradoria da República 
na 5ª Região, em virtude de sua expertise no assunto. 

Planejamento da Atuação Ambiental do MPF na Bahia

Reuniram-se, no dia 17 de dezembro, na Procuradoria da República na Bahia, Procuradores e 
Promotores com atuação na temática ambiental, que fizeram exposições sobre suas atuações 
na área, com o objetivo de fomentar a ações na matéria ambiental.

Na ocasião, a Promotora Cristina Seixas, Coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias 
de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público do Estado da Bahia, apresentou vários 
projetos de planejamento ambiental desenvolvidos pela Instituição. O Procurador Regional da 
República na 4ª Região, Dr. Fábio Nesi Venzon, mostrou a importância do uso da tecnologia no 
monitoramento de áreas protegidas, pelo fato de que imagens de satélite auxiliam na identi-
ficação de mudanças que possam justificar uma atuação do MPF. O Procurador da República 
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Darlan Dias expôs casos de prejuízos ecológicos causados por empresas que trabalham direta-
mente com o meio ambiente, como extratoras de minérios.

O evento contou, ainda, com a presença da Promotora de Justiça Luciana Khoury, Coordenadora 
do Núcleo de Defesa da Bacia do rio São Francisco, que palestrou sobre o sistema de esgotamento 
sanitário, e dos Procuradores da República Samir Nachef e Juliana Moraes, dentre outros.

O Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), em 2016, di-
recionará sua atuação prioritariamente para o saneamento ambiental. O principal objetivo é 
preservar e recuperar os rios e outras fontes hídricas, proporcionando mais higiene social e 
conservação do meio ambiente.

4.5 Grupos de Trabalho
Pela Portaria 4ª CCR nº 19, de 24 de setembro de 2013, os Grupos de Trabalho (GTs) da Câmara 
foram regulamentados tendo por principal finalidade acompanhar, tratar e aprofundar temas 
de interesse específico, de modo a sugerir à Câmara formas, estratégias e orientações de atu-
ação, por meio de roteiros de atuação, que informem, sem caráter vinculante, aos órgãos do 
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MPF na área de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, visando aprimorar e garantir uniformi-
dade e coerência à atuação destes no trato de questões semelhantes.

Além disso, deverão acompanhar políticas públicas, inclusive projetos de lei e outros atos nor-
mativos, intervindo, quando necessário, para salvaguardar os interesses afetos à área temática 
de cada GT.

A instituição do GT é feita por Portaria do Coordenador da Câmara, da qual constará, ordinaria-
mente, a indicação de três membros titulares e dois membros suplentes, o objetivo de sua criação 
e o prazo inicial de duração, que será de dois anos. Em casos excepcionais, mediante justificativa, 
poderá ser autorizada composição de GT com quantidade de membros superior ao mencionado.

Para a realização dos seus trabalhos, os GTs poderão convidar para as reuniões quaisquer ser-
vidores da Câmara ou representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, e 
especialistas na matéria, assim como solicitar informações a órgãos da Administração Pública, 
exceto a Ministros de Estado, bem como a membros do MPF que atuam na área ambiental e do 
patrimônio cultural nos Estados.

Em 2014 foi realizada oficina com os Coordenadores e membros de GTs da 4ª CCR, com o ob-
jetivo principal de debater um modelo de atuação institucional do MPF na área. Deliberou-se, 
entre outros tópicos, que para os GTs tornarem-se mais operacionais, parte da atuação deve 
ser convertida em projetos específicos, com metas, prazos e destinação de recursos definidos.

No ano de 2015, foi criado o Sub-GT Mineroduto vinculado ao GT Mineração, pela Portaria 4ª 
CCR nº 20, de 4 de setembro de 2015, tendo como objetivo coordenar as ações a serem tomadas 
em relação ao projeto Vale do Rio Pardo.

Pela Portaria 4ª CCR nº 17, de 30 de setembro de 2015, foi criado o Grupo de Trabalho Interins-
titucional “Pantanal”, com o objetivo de propor um tratamento uniforme e coordenado para a 
atuação do MPF e Ministérios Públicos dos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 
defesa do bioma Pantanal no enfrentamento das ameaças aos ecossistemas pantaneiros.

Por fim, pela Portaria 4ª CCR nº 11, de 17 de junho de 2015, foi alterada a nomenclatura do GT 
Energia Nuclear, Petróleo e Gás para Energia Nuclear e Materiais Radioativos.
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No decorrer do ano, os GTs da 4ª CCR reuniram-se em Brasília e em outros Estados e produ-
ziram diferentes materiais, que estão disponíveis na página da 4ª CCR, no endereço: <http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho>.

No quadro 2, apresenta-se a composição dos GTs que permaneceram e suas fi nalidades.

Quadro 2
Finalidade e composição dos Grupos de Trabalho

Finalidade: 

Expandir o trabalho da pecuária realizado no Pará para toda a Amazônia; propor ações coordenadas contra os grandes 
infratores da Amazônia Legal; e capacitar os membros da Amazônia.
Projeto 1: Aperfeiçoamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Projeto 2: Transparência no sistema de informação ambiental.
Projeto 3: Acordos com o INCRA.

Composição:
Membros Titulares:

Daniel César Azeredo Avelino – Coordenador
Procurador da República no Estado do Pará
Leonardo Andrade Macedo
Procurador da República no Município de Uberlândia
Rodrigo Timóteo da Costa e Silva
Procurador da República no Município de Volta Redonda
Rafael da Silva Rocha
Procurador da República no Estado do Amazonas

Membros Suplentes:

Álvaro Lotufo Manzano
Procurador da República em Tocantins
Guilherme Rocha Gopfert
Procurador da República no Município de Rondonópolis
Marco Antônio Delfino de Almeida
Procurador da República no Município de Dourados
Marco Antônio Ghannage Barbosa
Procurador da República no Mato Grosso
Raphael Luís Pereira Bevilaqua
Procurador da República em Rondônia
Érico Gomes de Souza
Procurador da República em Roraima
Marino Lucianelli Neto
Procurador da República no Acre
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Finalidade: 

proporcionar discussões e articulação com o Ministério Público, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), Insti-
tuto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e demais órgãos integrantes do Sistema de Biossegu-
rança para tomada de decisões e geração de procedimentos tendentes à realização dos objetivos constitucionais e legais 
afetos à questão de biossegurança de organismos geneticamente modificados (OGMs), seus derivados e sua correlação com 
o uso de agrotóxicos.

Composição:
Membros Titulares:

Maria Soares Camelo Cordioli – Coordenadora
Procuradora Regional da República na 1ª Região
Fátima Aparecida de Souza Borghi
Procuradora Regional da República na 3ª Região
Marco Antônio Delfino de Almeida
Procurador da República no Município de Dourados
Raquel Teixeira Maciel Rodrigues
Procuradora da República em AlagoasAG
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Finalidade: 

elaboração de roteiro de atuação que traga aos membros do MPF orientações técnico-jurídicas que reflitam o posicionamen-
to da 4ª Câmara acerca dos procedimentos de regularização fundiária de interesse social e de interesse específico, previstos 
nos arts. 64 e 65 do Código Florestal.

Composição:
Membros Titulares:

Izabella Marinho Brant – Coordenadora
Procuradora da República no Município de Resende
Felipe da Silva Müller
Procurador da República no Município de Capão da Canoa
Paulo Sérgio Ferreira Filho
Procurador da República no Município de Resende

Membro Colaborador:

Marcela Harumi Takahashi Pereira Biagioli
Procuradora da República no Município de Volta Redonda

Apoio Técnico:

Marcos Cipriano Cardoso Garcia
Analista do MPU/Perito/Engenharia Florestal da Seap
Márcio Carvalho Oliveira
Analista do MPU/Perito/Arquitetura da Seap
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Finalidade: 

promover o debate e criar metas de atuação coordenada dos membros do MPF no que se refere à regularidade ambiental 
dos empreendimentos que atuam no ciclo do combustível nuclear, na compatibilidade entre os licenciamentos realizados que 
atuam no ciclo do combustível nuclear, na compatibilidade entre os licenciamentos realizados pelo Ibama e pelo Conselho 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e na regulação do descarte de rejeitos nucleares e radiativos.

Composição:
Membros Titulares:

Gisele Elias de Lima Porto Leite – Coordenadora
Procuradora Regional da República na 2ª Região
Izabella Marinho Brant
Procuradora da República no Município de Resende
Aline Mancino da Luz Caixeta
Procuradora da República no Rio de Janeiro

Membros Suplentes:

Caroline Rocha Queiroz
Procuradora da República na Bahia
Sérgio de Almeida Cipriano
Procurador da República no Município de Patos de Minas

Apoio Técnico:

Cristiano Cota Pinheiro
Analista processual na Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Minas Gerais
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Finalidade: 

acompanhar políticas, planos e programas de desenvolvimento e os empreendimentos a eles associados, com vistas a subsidiar a 
atuação do MPF na prevenção, mitigação e compensação de impactos decorrentes da implantação de grandes empreendimentos.
Objetivos específicos: a) apoiar a atuação dos membros do MPF na condução de casos que envolvam grandes empreendimentos; 
b) produzir material de apoio aos membros do MPF com base nas experiências auferidas; c) quando demandados, discutir e opinar 
sobre propostas normativas que alterem o sistema de licenciamento ambiental; d) acompanhar a atuação dos órgãos participan-
tes do sistema de licenciamento ambiental.

Composição:
Membros Titulares:

João Akira Omoto – Coordenador
Procurador Regional da República na 1ª Região (4ª CCR)
Maria Luiza Grabner
Procuradora Regional da República na 3ª Região (4ª CCR)
Wilson Rocha Assis
Procurador da República no Município de Barra do Garças (4ª CCR)
Felipe de Almeida Bogado Leite
Procurador da República no Município de Angra dos Reis (4ª CCR)
Eliana Peres Torelly de Carvalho
Procuradora Regional da República na 1ª Região (4ª CCR)
Márcia Brandão Zollinger
Procuradora da República no Distrito Federal (6ª CCR)
Fabiana Keylla Schnneider
Procuradora da República no Município de Santarém (6ª CCR)
Gisele Elias de Lima Porto Leite
Procuradora Regional da República na 2ª Região (PFDC)

Membros Suplentes:

Marco Antônio Delfino de Almeida
Procurador da República no Município de Dourados (4ª CCR)
Tiago Modesto Rabelo
Procurador da República no Município de ilhéus (4ªCCR)
Felício de Araújo Pontes
Procurador Regional da República na 1ª Região (PFDC)

Apoio Técnico:

Vitor Januário Oliveira
Analista do MPU/Perito/Economia da Spea
Maria Fernanda Paranhos de Paula e Silva
Analista do MPU/Perito/Antropologia da Spea
Emília Ulhoa Botelho
Analista do MPU/Perito/Antropologia da PFDC
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Finalidade: 

a) acompanhar a formulação do Novo Marco Regulatório do Setor Mineral; 
b) colaborar na formulação de roteiros de atuação e no levantamento de passivos ambientais da mineração, com fomento 
à criação de políticas públicas que levem à recuperação desses passivos, no bojo do Projeto Mineração Legal, fase I, Estado 
do Espírito Santo; 
c) atuar na cobrança da efetiva implantação da política de segurança de barragens, prevista na lei nº 12.334/2010.

Composição:
Membros Titulares:

Darlan Airton Dias – Coordenador
Procurador da República no Município de Criciúma
Antônio Arthur Barros Mendes
Procurador da República no Município de Sete Lagoas
Fabiana Keylla Schneider
Procuradora da República no Município de Santarém

Membros Suplentes:

Fernanda Alves de Oliveira
Procuradora da República no Município de Passo Fundo
Walquíria Imamura Picoli
Procuradora da República no Município de São Mateus
Zani Cajueiro Tobias de Souza
Procuradora da República no Rio de Janeiro

Apoio Técnico:

Sidnei Luís da Cruz Zomer
Analista do MPU/Perito/Geologia na Procuradoria da República no Município de Criciúma
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Finalidade: 

coordenar as ações a serem tomadas em relação ao Projeto Vale do Rio Pardo.

Composição:
Membros:

José Adércio Leite Sampaio – Coordenador
Procurador da República em Minas Gerais
Paula Cristine Bellotti
Procuradora da República no Município de Teófilo Otoni
Roberto D’Oliveira Vieira
Procurador da República no Município de Vitória da Conquista
Cristina Nascimento de Melo
Procuradora da República no Município de Ilhéus

SU
B-

GT
 M

INE
RO

DU
TO

SU
B-

GT
 M

INE
RO

DU
TO



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
81

atividades no exercício da função de coordenação

Finalidade: 

propor um tratamento uniforme e coordenado para a atuação do MPF e Ministérios Públicos dos Estados do Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul em defesa do bioma Pantanal no enfrentamento das ameaças aos ecossistemas pantaneiros, tais como: 
a) proliferação de usinas hidrelétricas e de pequenas centrais hidrelétricas na área de Planalto; b) indefinição do impacto 
real de empreendimentos hidrelétricos; c) proliferação de canais de drenagem; d) destruição de áreas de preservação 
permanente no entorno das nascentes e nas margens dos rios responsáveis pela formação dos alagados; e) promoção de 
empreendimentos agrícolas sem que estejam claros os impactos causados ao meio ambiente local; f) inexistência de planos 
de recursos hídricos e de comitês de bacia para os rios da região.

Composição:
Membros do MPF:

Ana Carolina Haliuc Bragança – Coordenadora
Procuradora da República no Município de Cárceres
Emerson Kalif Siqueira
Procurador da República em Mato Grosso do Sul
Elton Luiz Bueno Cândido
Procurador da República no Município de Ponta Porã
Marco Antônio Ghannage Barbosa
Procurador da República em Mato Grosso

Membros do MP/MT:

Luiz Alberto Esteves Scaloppe
Procurador de Justiça na Procuradoria de Justiça da Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
Liane Amélia Chaves
Promotora de Justiça na 2ª Promotoria de Justiça Civil de Cáceres
Marcelo Caetano Vacchiano
Promotor de Justiça na Promotoria de Justiça da Bacia Hidrográfica do São Lourenço

Membros do MP/MS:

Eduardo Franco Cândia
Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental
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Finalidade: 

prioritariamente, tratar de Patrimônio Edificado, Arqueologia, Inserção do Patrimônio Cultural no Licenciamento Ambiental, 
Valoração dos danos em Patrimônio Cultural e Línguas Mortas.

Composição:
Membros Titulares:

Zani Cajueiro Tobias de Souza – Coordenadora
Procuradora da República no Rio de Janeiro
Renato de Freitas Machado
Procurador da República no Rio de Janeiro
Jaime Mitropoulos
Procurador da República no Rio de Janeiro

Membros Suplentes:
Lívia Nascimento Tinôco
Procuradora da República em Sergipe
Felipe Antonio Abreu Mascarelli
Procurador da República no Município de Cáceres

Membro Colaborador:

Antônio Arthur Barros Mendes
Procurador da República no Município de Sete Lagoas
Gisele Elias de Lima Porto Leite
Procuradora Regional da República na 2ª Região

Apoio Técnico
Paula Pinto Falcão
Analista do MPU/Perito/Arquitetura da Seap
Missae Hirako
Analista do MPU/Perito/Arquitetura da Seap
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Finalidade: 

propor um Roteiro de Atuação para o MPF na gestão da pesca e tratar de assuntos prioritários do GT.

Composição:
Membros Titulares:

Anelise Becker – Coordenadora
Procuradora da República no Município de Rio Grande
Luís Roberto Gomes
Procurador da República no Município de Presidente Prudente

Membros Suplentes:

Rafael da Silva Rocha
Procurador da República no Amazonas
Walquíria Imamura Picoli
Procuradora da República no Município de São Mateus
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Finalidade: 

a) definir o manual de atuação; b) realizar oficinas; e c) propor atuações institucionais cabíveis.

Composição:
Membros Titulares:

Leandro Mitidieri Figueiredo – Coordenador
Procurador da República no Rio de Janeiro
Ludmila Junqueira Duarte Oliveira
Procuradora da República em Minas Gerais
Bruno Araújo Soares Valente
Procurador da República no Pará

Membros Suplentes:
Flávia Rigo Nóbrega
Procuradora da República no Município de Guaratinguetá
Luana Vargas Macedo
Procuradora da República em Tocantins
Júlio César de Castilhos Oliveira Costa
Procurador da República no Espírito Santo

Colaboradores:
Maria Luiza Grabner
Procuradora Regional da República na 3ª Região
Cristina Nascimento de Melo
Procuradora da República no Município de Ilhéus
Lucas Aguilar Sette
Procurador no Município de Foz do Iguaçu

RE
GU

LA
RIZ

AÇ
ÃO

 FU
ND

IÁ
RIA

 EM
  U

NID
AD

ES
 D

E 
CO

NS
ER

VA
ÇÃ

O 
    

    



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
84

atividades no exercício da função de coordenação

4.5.1  GT Agrotóxicos e Transgênicos

O Grupo de Trabalho reiniciou suas atividades em julho de 2015, objetivando “proporcionar 
discussões e articulação com Ministério Público, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa), Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento (MAPA), Comissão Técnica Nacio-
nal de Biossegurança (CTNBio), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis 
(Ibama) e demais órgãos integrantes do Sistema de Biossegurança para tomada de decisões e 
geração de procedimentos tendentes à realização dos objetivos constitucionais e legais afetos 
à questão da biossegurança, seus derivados e sua correlação com o uso de agrotóxicos”, confor-
me Portaria nº 6, de 15 de maio de 2015, da 4ª Câmara.

Em sua primeira reunião, no dia 6 de julho de 2015, deliberou-se que tais discussões serão rea-
lizadas, preferencialmente, por videoconferência.

Dentre as atividades desenvolvidas no período de julho a dezembro de 2015, foram realizadas 
cinco reuniões por videoconferência e uma presencial.

As mais relevantes iniciativas do GT, nesse período, estão enumeradas a seguir:

1) Acompanhamento, perante o TRF 1ª Região, do mandado de segurança, processo nº 
2007.34.00.012278-6/DF, que determinou a liberação do acesso de qualquer pessoa às 
reuniões plenárias e das subcomissões setoriais da CTNBio.

Expediu-se o Ofício nº 19/2015, de 27 de outubro de 2015 à CTNBio encaminhando cópia da decisão.

2) Acompanhamento do agravo de instrumento nº 0027841-14.2014.4.01.0000-MT inter-
posto pelo MPF contra decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo 
à medida liminar na ACP nº 4546-12.2014.4.01.3600/MT, que autorizou a importação 
em caráter emergencial de herbicidas à base de benzoato de emamectina, substância 
comprovadamente tóxica, sem registro na Anvisa.

Embora tenhamos envidado esforços para evitar a importação dessa substância e afins, com o 
requerimento de reconsideração/agravo regimental, não obtivemos êxito.
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3) Requisição, por meio do ofício PRR/3ª Região – 00016453/2015, de 3 de agosto de 2015,  
da inclusão do histórico de todas as versões das monografias dos agrotóxicos no sítio 
eletrônico da Anvisa, visando ao respeito ao direito, à transparência e à informação, 
já que tais dados permitem traçar, cronologicamente, todas as alterações perpetradas 
nos níveis permitidos de utilização de agrotóxicos. Diante da falta de resposta da au-
tarquia, novo ofício foi enviado reiterando o pedido (PRR3ª-000188402015). Em con-
sulta ao sítio eletrônico da Agência, houve atendimento parcial do quanto requerido.

Ofício PRR3ª/GAB/FASB nº 00026/2015 (PRR3ª-00023061/2015), de 27 de outubro de 2015 soli-
citando esclarecimentos quanto à falta de transparência e publicidade na disponibilização de 
informações primordiais nas listas de situação dos pleitos de registros de agrotóxicos. Diante 
da ausência de resposta da agência, foi enviado novo ofício (PRR3ª-00025200/2015 – 23/112015) 
reiterando o requerimento.

4) Análise e discussão da Nota Técnica (Parecer nº 002/2015 – 4ª CCR, sobre o Projeto 
de Lei nº 34/2015 no Senado Federal, que modifica a rotulagem dos alimentos desti-
nados ao consumo humano que contenham ingredientes transgênicos) e posterior 
encaminhamento, com a aprovação das 3ª e 4ª CCRs, aos Senadores e Relatores de 
Comissões do Senado Federal onde tramita o referido projeto de lei. O Procurador da 
República do Distrito Federal, Dr. Anselmo Henrique Cordeiro Lopes participou da 
audiência pública conjunta da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor 
e Fiscalização e Controle (CMA), ocasião em que apresentou o parecer técnico refe-
renciado, abordando aspectos fáticos e jurídicos sobre a proposta, com vistas à sua 
rejeição pelo Congresso Nacional. Representante do GT, Fátima Aparecida de Sousa 
Borghi e Assessoria da 4ª CCR estiveram em audiência com o Senador Randolfe Ro-
drigues apresentando a nota técnica e outros pontos relevantes para a formação da 
opinião deste e dos demais Senadores que integram as Comissões processantes. A 
audiência foi exitosa, oportunizando-lhe o aprofundamento de questões relevantes 
sobre a afronta a direitos fundamentais do consumidor quanto à informação clara 
do conteúdo do produto, sobretudo, da origem transgênica. Esse Senador apresentou 
substancioso relatório contra a aprovação do projeto de lei. Segundo consta no sítio ele-
trônico do Senado Federal, o projeto encontra-se na Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária desde 23 de dezembro de 2015, sob a Relatoria do Senador Ronaldo Caiado. 
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5) Expedição de ofício à Anvisa solicitando esclarecimentos a respeito do nível de toxi-
cidade e procedimento de liberação do agrotóxico megaBR (Ametrina), cuja resposta 
aguarda análise do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 
da ENSP/Fiocruz, de pesquisadora da Fiocruz, da Universidade Federal do Ceará e da 
Universidade Federal de Santa Catarina.

6) Fomento da participação do MPF local no lançamento do Dossiê Abrasco: “um alerta 
sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde”, nos Estados.

7) Expedição de ofício à Anvisa solicitando os Relatórios do Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) dos anos de 2012, 2013 e 2014, e dispo-
nibilização no sítio eletrônico da autarquia. Segundo resposta da Anvisa, tais relató-
rios só estariam disponíveis no segundo semestre de 2015. Reiterado ofício à Anvisa 
solicitando informar se já estão concluídos os resultados da coleta dos alimentos 
monitorados pelo PARA, anos 2013 e 2014, ressaltando a relevância das atribuições e 
serviços prestados pela autarquia para a saúde pública.

8) Solicitação à Secretaria Executiva do MAPA (Ofício nº 480/2015/MDA/M/MPF), por 
meio de ofício, do cronograma de execução das ações do Programa Nacional de Redu-
ção de Agrotóxicos (Pronada). Segundo a autarquia “o referido Programa ainda está 
em fase de coleta de manifestações de todos os órgão públicos envolvidos com o mes-
mo, para análise de sua viabilidade técnica, com vistas a implementação e execução”, 
nos termos de Ofício nº 038/2015/GAB/MAPA, de 8 de julho de 2015.

9) O Coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos comu-
nicou ao GT a instauração de Procedimento Preparatório nº 1796.2015.10.000/1, no 
âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região em face do Ministério 
da Saúde, para investigar a grave situação enfrentada pelos servidores responsáveis 
pelo combate às endemias.

10) Acompanhamento e articulação, com a Assessoria de Assuntos Parlamentares da 
PGR no Senado Federal, do Projeto de Lei nº 209/2013, de autoria do Senador Ruben 
Figueiró que exclui a atribuição do MMA e do Ministério da Saúde (por meio da Anvi-
sa) do processo de registro de agrotóxicos. Remetido Ofício nº 21/2015 à Coordenado-
ra da 4ª CCR solicitando a emissão de Nota Técnica para posterior encaminhamento 
ao Senador Relator Humberto Costa e demais integrantes das comissões temáticas.
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11) O GT tomou conhecimento de Ofício nº 784/2015/MADA/PRM-DRS/MS/MPF, refe-
rente à representação que os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho e Estaduais 
protocolaram perante o TCU para que este Tribunal determine à Anvisa que pro-
ceda à conclusão da reavaliação dos princípios ativos Abamectina, Carbofurano, Fo-
rato, Glifosato, Lactofem, Paraquate, Parationa metilica e Tiram, no prazo de 90 dias 
ou outro prazo razoável a ser fixado pelo Tribunal. Essa questão foi objeto de ACP, 
ajuizada pela Procuradoria da República no DF contra a Anvisa, Processo nº 0021371-
49.2014.4.01.3400, em que foi determinada a finalização pela Anvisa dos processos 
de reavaliação toxicológica dos ingredientes ativos citados, “no prazo máximo de no-
venta dias, findos os quais deverá informar este Juízo sobre o resultado alcançado”. 
Decisão de 22 de junho de 2015. O GT está monitorando o cumprimento da decisão, 
tendo recebido informações de que: a) foi requerida pelo MPF, na ACP citada, nova 
intimação da Anvisa, na pessoa do seu Diretor Presidente, para cumprimento do que 
fora determinado, sob pena de fixação de multa por atraso, mas ainda não há deci-
são quanto ao pleito; b) NF nº 1.16.000.003495/2015-06, instaurada para apuração de 
crime de desobediência e improbidade administrativa por parte dos Presidentes da 
Anvisa Jarbas Barbosa da Silva Júnior e Dirceu Brás Aparecido Barbano, distribuída 
ao 6º Ofício de Combate à Corrupção, já havendo requisição de instauração de inqué-
rito policial; e c) IC nº 1.16.000.003558/2013-54, cujo objetivo é apuração da demora da 
Anvisa em realizar a reavaliação toxicológica dos 14 ingredientes ativos arrolados da 
Resolução Anvisa RDC nº 10/2008.

12) Enviada cópia, aos membros do GT, da petição inicial de ACP proposta pelo MPF/PR/
DF e agravo interposto pela União e Anvisa contra decisão que determinou a finali-
zação pela Autarquia dos “processos de reavaliação toxicológica glifosato, lactofem, 
carbofurano, abamectina, tiram e paraquate”. O pedido também incluiu a concessão 
de novos registro. Oficiado à 4ª CCR para disponibilizar tais peças no sítio eletrônico.

13) O GT remeteu à Coordenadora da 4ª CCR documento que expressa a necessidade de 
implementação do Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos (Pronara).

14) Expedida Recomendação nº 03/2015-4ª CCR ao Presidente da CTNBio para que pela 
Coordenadora da 4 ª Câmara, Sandra Cureau, “sejam incluídas no Regimento Interno 
da CTNBio normas relativas à distribuição dos processos aos membros para Relato-
ria, com adoção de critérios objetivos, pautados pela aleatoriedade e proporcionali-
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dade,” visando garantir a distribuição equânime, equilibrada e impessoal dos feitos 
submetidos à análise da Comissão a todos os membros. Recomendou-se também “a 
previsão, seguindo o mesmo raciocínio do item anterior, de normas de designação 
para quaisquer Relatorias, inclusive dos pareceres consolidados, tanto parciais – se-
toriais –, quanto do relatório final, após votação do Plenário”. A resposta à recomen-
dação está sendo avaliada pelo GT. 

15) Acolhida a sugestão para que a assessoria da 4ª CCR promova a atualização dos resul-
tados das deliberações – recomendações e ofícios pertinentes, a exemplo da 2ª Delibe-
ração – Descentralização das ações para acompanhamento e monitoramento das li-
berações planejadas e comerciais de OGMs. Naquela oportunidade, deliberou-se pelo 
encaminhamento das representações ao Procurador responsável (Ofício nº 21/2015).

16) Realização da campanha institucional contra alteração da rotulagem de transgêni-
cos em articulação com a 4ª Câmara.

Programa de Trabalho do GT para 2016

Além da continuidade das medidas tomadas pelo GT para obter o resultado apontado, tem-se 
como prospecção para 2016: 

1) Instauração de Procedimento Administrativo pela 4ª Câmara visando ao monitora-
mento de agrotóxicos e afins, conforme solicitação do GT que já fora atendida (PA-
1.00.000.003275/2016).

2) Efetividade da fiscalização do MAPA em relação aos organismos geneticamente mo-
dificados (OGMs) e sua interconexão com o CTNBio. 

Participação em eventos

◊ As Dras Maria Soares Camelo Cordioli e Fátima Borghi participaram do Seminário 
“Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos: desafios e perspectivas”, realizado no 
Auditório do MPDFT”, em 24 e 25 de setembro de 2015.

◊ A Coordenadora do GT, Dr.ª Maria Soares, participou da reunião com a Direção da 
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Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para tratar sobre a rastreabilidade eletrô-
nica nas aeronaves agrícolas, realizada em 24 de setembro de 2015. A reunião foi so-
licitada pelo Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, representado 
pela Coordenadora-Adjunta, Dr.ª Ana Paula Carvalho de Medeiros, Procuradora da 
República no Rio Grande do Sul. Ao final do evento, foi publicada nota na intranet da 
PGR e na PRR/1ª Região, nos seguintes termos:

MPF busca apoio da ANAC para controle do uso de agrotóxicos no Brasil. 

Objetivo é implantar um sistema de controle eletrônico de aeronaves agrícolas. 

“O MPF e outros órgãos se reuniram hoje, quinta-feira (24), com a diretoria da 
ANAC para tratar da implantação de um sistema de rastreamento eletrônico 
de aeronaves agrícolas. O objetivo é controlar e fiscalizar os efeitos indeseja-
dos da pulverização aérea de agrotóxicos, ainda permitida no Brasil.” 

“Tais informações viabilizariam um controle efetivo das operações, possibili-
tando não só o incremento da fiscalização da ANAC, mas também a geração de 
dados de grande utilidade para ações de defesa da saúde pública, do meio am-
biente, do consumidor, dos trabalhadores e de combate ao crime, inclusive na 
extensa fronteira nacional”, explicam os membros do Ministério Público que 
estiveram reunidos com a diretoria da Agência. 

Durante a reunião, Antonieta Alencastro, representante do Ibama, procedeu a 
uma breve exposição sobre o Programa de Rastreamento de Embarcações Pes-
queiras por satélite (PREPS), utilizado pelos Ministérios da Marinha, do Meio 
Ambiente e da Pesca, Ibama, Polícia Federal e outros, desde 2006, o qual propi-
ciou um avanço qualitativo no monitoramento da atividade pesqueira, tornan-
do a fiscalização mais precisa e objetiva. 

A titular da Secretaria Nacional do Consumidor, Ministra Juliana Pereira da Sil-
va, deu total apoio à proposta e ressaltou a importância da implementação do 
sistema de rastreamento  para a defesa dos direitos do consumidor. 

Na ocasião, representantes da ANAC noticiaram que estão estudando a viabili-
dade técnica, que é uma das condições para a adoção das providências avalia-
ção dos membros do Ministério Público, a reunião foi exitosa, representando 
um avanço na articulação com a ANAC, identificada como parceira estratégica 
nas ações de combate aos impactos negativos dos agrotóxicos.

Estiveram presentes à reunião o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos 
Agrotóxicos, o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, o 
MPF pelo GT Agrotóxicos e Transgênicos da 4ª CCR, a Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça e o Ibama.”
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Conclusão

Nesse contexto, e tendo em vista as pendências de questões relevantes acima apontadas enten-
demos que se justifica a prorrogação dos trabalhos do GT, com vistas ao aprofundamento e en-
caminhamento de soluções envolvendo agrotóxicos e afins, além de liberação de Organismos 
Geneticamente Modificados e afins, mediante articulação com a Anvisa e demais órgãos que 
integram o sistema de biossegurança e de avaliação e registro de agrotóxicos no País.

4.5.2  GT Amazônia Legal

Um dos focos de trabalho da Coordenação do GT Amazônia Legal foi o acompanhamento dos 
acordos da Pecuária no Mato Grosso e nos demais Estados da Amazônia Legal.

Para tanto, foram discutidas e executadas estratégias de implementação do Cadastro Ambien-
tal Rural (CAR), realizadas auditorias, verificadas ações judiciais pendentes e os Inquéritos Ci-
vis Públicos relativos a cada TAC firmado.

Ademais, foram iniciadas as discussões relacionadas à implementação do Protocolo de Grãos 
no Mato Grosso e com os Bancos para Apoio ao CAR.

Por fim, foi realizada reunião com o Governador do Estado do Mato Grosso e com outras auto-
ridades, a fim de estabelecer um diálogo para implementação de uma pauta geral de governan-
ça ambiental no Estado.

Busca de Responsabilidade Civil do INCRA pela gestão de assentamentos com  
violação ambiental

No que tange à responsabilidade civil do INCRA pela gestão de assentamentos com violação 
ambiental, ao longo do ano de 2015 foram fiscalizados os acordos firmados com o INCRA, e 
realizados estudos para recuperação das áreas de preservação permanente e reserva legal dos 
assentamentos. Além disso, foi realizado o controle orçamentário do INCRA e, exigida a im-
plantação do CAR, bem como divulgados boletins.

Também foi realizada reunião com o Observatório do Código Florestal, que teve como tema 
“Três anos do Código Florestal e um ano do CAR nacional: avanços e desafios na Amazônia”.
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Por fim, foi realizada, em novembro, reunião com a presidência do INCRA, com o objetivo de 
discutir a temática.

Instituto Centro Vida e Projeto Transparência

Considerando a alteração introduzida na Lei de Responsabilidade Fiscal por meio da Lei Com-
plementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que estabeleceu como instrumentos garantidores 
da transparência da gestão fiscal a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e 
financeira, em meios eletrônicos de acesso público, foram realizadas diversas reuniões pelo GT 
Amazônia, no sentido de garantir a efetiva disponibilização, em meio eletrônico, que possibili-
te amplo acesso público, das informações florestais de órgãos federais e estaduais.

Finalmente, após diversas reuniões, no dia 19 de novembro, no plenário do Conselho Superior 
do MPF, na PGR, foi realizado o lançamento do Projeto da Transparência.

O evento “Resultados da Atuação do MPF pela Transparência Ambiental na Amazônia”, teve 
o objetivo de divulgar os resultados e providências relativos à análise do cumprimento da lei 
pelos órgãos estaduais e federais que atuam em questões socioambientais na Amazônia.

No evento foi constatado que os órgãos federais e estaduais com atuação na questão socioam-
biental na Amazônia apresentam um nível significativo de descumprimento da Lei de Acesso 
à Informação (LAI).

Para garantir a efetividade do acesso à informação pública e estabelecer rotinas de fiscalização 
e cobrança do cumprimento da legislação, o MPF recomendou a quatro órgãos federais e 15 
estaduais que adequem as suas páginas eletrônicas ao que está disposto na legislação. Entre 
os descumprimentos, o relatório apontou a ausência de publicidade para dados relevantes e a 
falta de canal direto para atendimento das demandas enviadas pelos cidadãos.

Em âmbito federal, foram analisados os sítios eletrônicos do Ibama, do INCRA, da Secretaria 
de Patrimônio da União e do Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Ministério do Meio Am-
biente. Foram avaliados, ainda, os de órgãos no Pará, no Amazonas, no Acre, em Roraima e em 
Mato Grosso. Os órgãos têm 120 dias para realizarem as adequações.
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Outras informações sobre o evento poderão ser acessadas no endereço eletrônico: <http://
www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/amazoniale-
gal/transparencia-das-informacoes-ambientais/eventos>

Realização de Evento

Realização nos dias 12 e 13 de novembro, na Procuradoria da República no Pará, em Belém, o 
workshop sobre Comércio Ilegal de Madeira.

Informações detalhadas sobre o workshop poderão ser obtidas neste Relatório, no item “Even-
tos Apoiados pela 4ª CCR”.

Termo de Cooperação Técnica entre Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de 
Carne (ABIEC) e MPF

Inicialmente, foi realizada reunião com a ABIEC com a finalidade de estabelecer um plano de 
trabalho que desenvolva um sistema para o controle do fornecedor indireto.

Meses depois houve nova reunião com a ABIEC e o MPF, para celebração do primeiro ano do 
Acordo de Cooperação Técnica entre as instituições.

4.5.3   GT Área de Preservação Permanente

O Grupo de Trabalho sobre Área de Preservação Permanente teve sua criação proposta no VII 
Encontro Nacional da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão e foi instituído por meio da Porta-
ria 41 CCR n° 01, de 10 de fevereiro de 2010, visando à elaboração de informação técnico-jurídi-
ca, com orientações para os membros do MPF, a fim de permitir uma atuação mais harmônica 
e coordenada em relação ao referido tema.

Entretanto, em decorrência da tramitação, no Congresso Nacional, de projeto de lei para a alte-
ração do Código Florestal, já no ano de 2010 o enfoque prioritário do GT passou a ser a análise 
do referido projeto, na época em tramitação, a fim de assegurar a efetiva participação do MPF 
nas discussões que envolveram tão relevante processo legislativo.

Portanto, a proposta apresentada para o GT no ano de 2010, de estabelecer diretrizes e parâ-
metros para atuação do MPF em relação às ocupações em área de preservação permanente 
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de rios federais, situadas em áreas urbanas, renova-se e ganha relevância na medida em que a 
Lei n° 12.651/2012 trouxe como inovação, em seus arts. 64 e 65, dois instrumentos que alteram 
substancialmente a regulamentação dos assentamentos urbanos inseridos nestas áreas de 
preservação permanente: a regularização de interesse social e a regularização fundiária de 
interesse específico, cada uma com características próprias, que precisam ser analisadas com 
cautela, seja sob o aspecto técnico, seja sob o aspecto jurídico/constitucional.

Sendo assim, no ano de 2015, os membros do GT APP se debruçaram sobre o referido tema, 
buscando interlocução com peritos de diversas áreas de conhecimento que integram o corpo 
técnico do MPF e com outras entidades que também têm enfrentado o tema.

O objetivo do GT é a elaboração de roteiro de atuação que traga aos membros do MPF orienta-
ções técnico-jurídicas que reflitam o posicionamento da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão 
acerca dos procedimentos de regularização fundiária de interesse social e de interesse especí-
fico, previstas nos arts. 64 e 65 do Código Florestal.

Reuniões em 2015

1ª Reunião – 5 de março: foi realizada com o objetivo de reorganizar a composição do GT e es-
tabelecer, com a Coordenação da 4ª Câmara, o plano de atividades para o ano, definindo-se os 
temas que seriam analisados e discutidos pelo GT e o cronograma de reuniões.

2ª Reunião – 7 e 8 de maio: após a exposição dos objetivos do GT e a discussão de aspectos téc-
nicos acerca da legislação vigente, ficou definido que seria solicitada aos analistas peritos da 4ª 
Câmara a análise legislativa, visando à elaboração de uma proposta que contemple o conteúdo 
mínimo dos estudos técnicos exigidos para o atendimento dos requisitos previstos nos arts. 51 
e 54, § 2°, da Lei n° 11.977/2009, e nos arts. 64 e 65 da Lei n° 12.651/2012.

Foi definido, com os analistas peritos, que seria importante a participação nos referidos tra-
balhos de especialistas das seguintes áreas do conhecimento: biólogo, engenheiro hidráulico, 
engenheiro sanitarista, engenheiro florestal, geógrafo, geólogo e urbanista.

Também se deliberou pela solicitação de inclusão no GT dos analistas peritos Marcos Cipriano 
Cardoso Garcia e Márcio Carvalho Oliveira.
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Além disso, na referida reunião foram distribuídas, entre os membros do GT, atividades de 
análise e preparação do manual, ficando a cargo de Izabella Marinho, Coordenadora do GT, a 
sistematização do procedimento de regularização fundiária; de Felipe da Silva Muller, a elabo-
ração do histórico legislativo da legislação de proteção das áreas de preservação permanente, 
de proteção dos corpos hídricos e de restrições urbanísticas a ocupação de margens; e de Paulo 
Sérgio Ferreira Filho, a análise do marco temporal para a regularização fundiária.

3ª Reunião – 24 e 25 de setembro: considerando a análise legislativa já realizada pelos membros 
do GT, e tendo em vista que ainda não teria sido iniciado pelos analistas peritos o trabalho pe-
ricial solicitado, foram expostas pelos membros do GT algumas questões técnicas identificadas 
que também demandariam análise pelos analistas peritos, além do levantamento do conteúdo 
mínimo dos estudos técnicos exigidos para o atendimento dos requisitos previstos nos arts. 51 
e 54, § 2°, da Lei n° 11.977/2009, e dos arts. 64 e 65 da Lei n° 12.651/2012.

Foram apontados os seguintes aspectos, a serem considerados pelos peritos:  

a) necessidade de indicação de limites geográficos para definição da área urbana con-
solidada; 

b) necessidade de capacitação mínima do corpo técnico dos órgãos ambientais licencia-
dores; 

c) possibilidade de se trabalhar com a construção de alguns cenários possíveis; 
d) considerando a proposta de definição de um marco temporal para os processos de 

regularização fundiária, caberá aos analistas peritos identificarem mecanismos que 
poderão ser utilizados, a fim de permitir a caracterização da área, levando-se em con-
sideração a situação atual e a existente na data definida como marco temporal.

Foi informado pelos analistas peritos que, em virtude de demandas periciais urgentes, os pra-
zos para a apresentação do trabalho proposto pelo GT foram alterados, sendo estabelecida a 
data de 18 de dezembro próximo como prazo para a conclusão da análise.

Na referida reunião também foram apresentados e debatidos entre os membros do GT os se-
guintes produtos: sistematização do procedimento de regularização fundiária; histórico da 
legislação de proteção das áreas de preservação permanente, de proteção dos corpos hídricos 
e de restrições urbanísticas à ocupação de margens; e análise do marco temporal para a regu-
larização fundiária.
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Dando continuidade ao desenvolvimento dos temas necessários à composição do manual, fi-
cou estabelecido que seriam analisados os seguintes temas pelos membros do GT: a) Paulo 
Sérgio Ferreira Filho – atuação do MPF nos processos de regularização fundiária, com prio-
rização da atuação extrajudicial, como articulador e indutor dos processos; b) Felipe da Silva 
Muller – possibilidade de atuação judicial quando identificadas construções em APP em áreas 
passíveis de regularização, podendo tal medida ser protelada, a critério do Procurador, caso 
os interessados tomem a iniciativa no processo de regularização. Analisar a possibilidade de 
a ação judicial contra o particular e contra o Município funcionar como indutor de processos 
de regularização; c) Izabella Marinho Brant – Termo de Ajustamento de Conduta como ins-
trumento regulatório do processo de regularização fundiária, induzindo a atuação articulada 
dos diversos órgãos e estabelecendo regras transitórias para o período no qual se aguarda a 
conclusão do processo de regularização fundiária.

O desenvolvimento dos referidos temas estão ainda em decurso e serão incluídos no Plano de 
Atividades de 2016.

Inicialmente, o objetivo do segundo dia de reunião foi de se discutir o papel da Secretaria do 
Patrimônio da União nos procedimentos de regularização fundiária por interesse social e por 
interesse específico. Assim, representantes dessa Secretaria fizeram exposição acerca dos ins-
titutos que, atualmente, são utilizados para a regularização fundiária.

Foi mencionada, também, a existência do Plano Nacional de Caracterização, que possui um crono-
grama para ações de demarcação de áreas da União. Ainda foi observado que o Projeto Orla pode 
ser utilizado para os rios, sendo um importante instrumento de interlocução com a comunidade.

Além disso, foi discutida a Medida Provisória n° 691, de 31 de outubro de 2015, que admite, em 
algumas hipóteses, a alienação de áreas da União. Referida MP foi posteriormente, convertida 
na Lei nº 13.240 de 30 de dezembro de 2015.

Participação do Coordenador em Eventos Externos representando o GT

Palestrante no 4º Curso sobre o Setor Elétrico para Magistratura, realizado nos dias 20 a 22 de 
maio de 2015, evento promovido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
na mesa sobre os principais desafios do setor elétrico, no qual destacou a importância de se de-
mocratizar a discussão do planejamento do setor elétrico, bem como defendeu a necessidade 
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de qualificação dos procedimentos de participação e consulta e de licenciamento ambiental, 
com vistas à garantia dos direitos fundamentais. 

Considerações Finais

Em que pese termos avançado em vários pontos relacionados ao objeto do GT, alguns aspectos 
que necessitam ser incluídos no roteiro de atuação ainda demandam análise e discussão.

Ressalte-se, ainda, que temas de extrema relevância aguardam análise técnica por analistas 
peritos de outras áreas do conhecimento, sendo fundamental a conclusão do trabalho pericial 
multidisciplinar solicitado. Embora a previsão de entrega do referido trabalho estivesse para o 
dia 18 de dezembro de 2015, foi necessária a readequação do cronograma, em virtude de outras 
demandas mais urgentes.

4.5.4   GT Intercameral Grandes Empreendimentos

Hidrelétrica Belo Monte

Foi realizada vistoria nas instalações da Usina Hidrelétrica Belo Monte, sob a Coordenação da 
Procuradora da República no Município de Altamira, Thaís Santi Cardoso da Silva, e  participa-
ção do Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Aurélio Virgílio Veiga Rios e do Procurador 
Regional da República na 1ª Região, Felício de Araújo Pontes Júnior;  assessorados pelas analis-
tas periciais em antropologia Emília Ulhôa Botelho, lotada na Procuradoria Federal do Direito 
do Cidadão (PFDC), e Kênia Gonçalves Itacaraby, lotada na 4ª Câmara, e contou ainda com a 
participação de inúmeros órgãos do governo, pesquisadores e sociedade civil, ocasião em que 
também o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) realizou missão, tendo produzi-
do relatório próprio. Na vistoria, foram detectados sérios problemas relacionados a impactos 
sobre meio socioeconômico devido à construção da hidrelétrica. 

Com base no seu relatório, o CNDH expediu Recomedação para que não seja concedida a Licen-
ça Operação (LO) até que sejam solucionados os problemas, sendo acordado que o Presidente 
do CNDH encaminhará ofício diretamente à Presidente da República.    
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Impactos Sociais

É crescente a preocupação com a adequada identificação e tratamento dos impactos sociais 
decorrentes da implantação de grandes projetos de desenvolvimento, havendo o envolvimen-
to de instituições como a ONU/Habitat, que recentemente procurou o MPF para discutir o 
problema, apresentando um relatório produzido em parceria com o Instituto Dialog, que se 
encontra sob análise do GT.

Revista Greenpeace 

O Greenpeace publicou uma matéria intitulada “A arte de ignorar a natureza”, na qual relata 
que os interesses individuais dos empreendedores e a busca por crescimento econômico por 
parte do governo tem se sobreposto aos interesses coletivos, impactando o meio ambiente. 

A matéria noticia fatos graves e relevantes para a atuação institucional. Também, são muitas 
as críticas ao modelo de licenciamento ambiental vigente, visto por alguns como um entrave 
ao crescimento econômico e por outros como mal conduzido, não atendendo ao seu escopo 
principal, que é a promoção do desenvolvimento sustentável. Isso tem levado a iniciativas nor-
mativas que colocam em risco muitos dos direitos já alcançados, havendo mesmo a possibili-
dade de algum retrocesso. 

Conforme o MPF, o levantamento mostra que os estudos tendem a privilegiar os aspectos po-
sitivos dos empreendimentos, tendo o Coordenador do GT subscrito texto tratando dessas e de 
outras questões, que veio a ser publicado na sua 3ª edição.

Seminário Meio Ambiente, Direitos Humanos e Energia

Realizado no mês de junho de 2015, pelo GT e pela 4ª CCR, o evento teve como objetivo o apro-
fundamento e alinhamento do entendimento, entre membros do MPF, da importância da par-
ticipação social nas etapas dos projetos de grandes empreendimentos do setor elétrico. 

Os participantes do seminário divulgaram Carta Aberta com propostas para garantir a demo-
cratização do planejamento do setor elétrico, considerando a construção de um modelo de ava-
liação de grandes empreendimentos que integre as variáveis físicas, bióticas e socioculturais 
e suas inter-relações, numa compreensão integral do ambiente, considerando o todo, e não 
apenas partes isoladas.
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Reunião com o Ibama

Foi realizada no dia 25 de agosto reunião do GT com a Diretora-Presidente do Ibama, Marilene 
Ramos e o Diretor de Licenciamento Ambiental, Thomaz Miazak Toledo. 

Na oportunidade, foi ressaltado o problema orçamentário do Ibama, que busca melhoria na 
gestão dos recursos para ampliar o escopo e a sua atuação, possibilitando maior contratação 
de consultores especializados e a viabilização de concurso público, para áreas que até então 
não possui especialistas, no sentido de ampliar a análise nas questões socioeconômicas. Com 
isso, tenta-se equacionar os principais problemas de gestão: recursos financeiros e servidor.

A Diretora-Presidente do Ibama alinhou o discurso em que busca a padronização dos procedi-
mentos de licenciamento ambiental do Ibama, na tentativa de agilizar o andamento dos em-
preendimentos, tentando desburocratizar os processos inerentes ao licenciamento, de manei-
ra a alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Para isso, o Ibama tem procurado revisar suas normativas internas, visto que se observa que 
o licenciamento não conta com padronização, diretrizes estabelecidas e, por sua vez, com 
muita discricionariedade. 

Dessa forma, a Diretora-Presidente do Ibama destacou que pretende melhorar o processo de li-
cenciamento ambiental, aperfeiçoar o conteúdo técnico do licenciamento, ampliando o escopo 
para questões socioeconômicas, buscar a padronização dos Termos de Referência e interagir 
também o âmbito político. Destacou também que pretende ter um laço mais estreito com o 
MPF procurando entender o que exatamente este pleiteia nas ações relacionadas aos grandes 
empreendimentos, evitando, assim, ações judiciais, que muitas vezes, são desgastantes.

4.5.5  GT Mineração

O GT Mineração foi constituído pela Portaria 4ª CCR nº 7, de 10 de maio de 2013.

Posteriormente, a composição do GT Mineração foi alterada pela Portaria 4ª CCR nº 14/2013 e 
pela Portaria 4ª CCR nº 21, de 20 de novembro de 2015.
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Em 2015, o GT Mineração focou em três frentes de atuação, a saber: a) Mapeamento de passivos 
ambientais: Projeto Mineração Legal – Fase 1: Estado do Espírito Santo; b) Acompanhamento 
do novo marco regulatório da mineração; c) Segurança de barragens.

A atuação em cada um desses três temas é registrada em procedimentos administrativos de 
acompanhamento específicos.

Novo marco regulatório da mineração

O GT Mineração tem acompanhado a tramitação legislativa do projeto de novo marco regulató-
rio da mineração desde meados de 2013, quando o Poder Executivo o enviou para o Congresso. 
Para tal, apresentou notas técnicas, participou de audiências públicas e conversou com parla-
mentares, tentando influir para que a legislação seja melhor do ponto de vista socioambiental.

Entretanto, pouquíssimas das sugestões apresentadas foram acatadas, e o projeto caminhava 
para uma redação bastante ruim, com piora significativa no aspecto socioambiental.

Em julho de 2015, o relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, Deputado Leonar-
do Quintão (PMDB/MG), apresentou um novo substitutivo ao projeto de lei que institui o novo 
Código de Mineração. Esse substitutivo trazia vários retrocessos graves no aspecto ambiental, 
por exemplo, a liberação da mineração em todas as categorias de unidades de conservação de 
uso sustentável e o condicionamento da criação de novas áreas protegidas, tais como unidades 
de conservação, territórios indígenas e quilombolas e áreas tombadas, à prévia anuência da 
Agência Nacional de Mineração.

Todavia, a tragédia de Mariana mudou radicalmente esse quadro, abrindo uma janela de opor-
tunidade para a melhora na legislação.

Na semana de 16 a 20 de novembro, o GT foi procurado pelo Deputado Leonardo Quintão e 
também pelo presidente da Comissão Externa instituída para acompanhar a situação do Mu-
nicípio de Mariana, Deputado Sarney Filho (PV/MA). Ambos queriam ouvir as sugestões do GT 
e sinalizaram que havia uma chance razoável de convergência para votação da matéria ainda 
este ano, o que convenceu os membros do GT da necessidade de seguir na estratégia de tentar 
influenciar no conteúdo do projeto de lei.
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Então, nos dias 23 e 24 de novembro, os Procuradores Darlan Airton Dias e Antônio Arthur 
Barros Mendes estiveram em Brasília e discutiram detalhadamente a redação do novo Código 
com os deputados Quintão, Sarney Filho e Arnaldo Jordi (PPS/PA), além de assessores legislati-
vos que vêm acompanhando o assunto.

O Deputado Sarney Filho trouxe uma série de sugestões do movimento ambientalista, as quais 
o GT Mineração uma série de outras – algumas apresentadas ao longo desses dois anos, outras 
novas, tudo em três linhas principais: i) criar mecanismos para reparação de danos ambien-
tais já ocorridos; ii) estabelecer regras aplicáveis aos atuais agentes do setor que aumentem a 
possibilidade de reparação dos danos ao fim das operações; e iii) criar regras ambientais mais 
rígidas para a entrada dos novos mineradores.

Ao fim das discussões, praticamente todas as sugestões foram aceitas pelo relator e incorpo-
radas ao texto final do substitutivo. Também foram suprimidas, diante das considerações dos 
deputados da área ambientalista e também do GT, proposições que seriam muito negativas 
para a proteção do meio ambiente e da coletividade.

Principais pontos incluídos:

1) obrigatoriedade do minerador de prestar garantias financeiras no momento da ou-
torga do título minerário, mantendo-as durante toda a operação: as garantias (segu-
ros, caução, fiança bancária, fundos privados etc.) devem contemplar o custeio da 
execução do plano de fechamento de mina, em especial quanto à recuperação am-
biental (art. 26, § 6º, e art. 35, § 1º), bem como garantias adicionais para empreendi-
mentos minerais com risco agravado, tais como aqueles que utilizem barragens de 
rejeitos ou substâncias contaminantes (art. 26, § 7º, e art. 35, § 2º);

2) instituição de regra de transição: as garantias serão exigíveis também para os empreen-
dimentos que estiverem em operação na data de entrada em vigor do novo Código, con-
cedendo-se prazo para adequação (art. 115, § 2º – a redação que consta será corrigida);

3) instituição do conceito de “regularidade ambiental” (art. 5º, XXVI);

4) regularidade ambiental como requisito para acesso a títulos minerários (art. 17,II), 
inclusive por meio de cessão (art. 22, § 1º): um empreendedor não poderá acessar novo 
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título minerário se tiver áreas já mineradas não recuperadas, com PRAD atrasado 
de forma injustificada ou se tiver descumprido condicionantes de licenciamento nas 
áreas em que opera ou operou;

5) instituição do Fundo Nacional para Recuperação de Passivos Ambientais da Mine-
ração, provido com parte dos recursos da CFEM e de multas aplicadas pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM) e destinado ao mapeamento e recuperação de áreas 
órfãs (art. 144); e 

6) representante do Ministério do Meio Ambiente no Conselho  Nacional de Política 
Mineral (art. 58, parágrafo único, VI).

Principais pontos suprimidos:

1) art. 119, que atribuía à ANM o poder de vetar a criação de novas unidades de conser-
vação, áreas indígenas e outras áreas protegidas;

2) art. 136, que liberava a mineração em unidades de conservação de uso sustentável, 
independentemente da categoria;

3) hipóteses de outorga de direitos minerários por decurso de prazo (art. 22, § 2º; art. 31, 
§ 7º; art. 41, parágrafo único).

A perspectiva era que o novo substitutivo fosse votado na Câmara dos Deputados ainda em 2015.

De qualquer modo, o GT Mineração continuará acompanhando a tramitação legislativa, ten-
tando influir para que a legislação seja melhor do ponto de vista socioambiental.

Faz-se necessário, portanto, manter ativo o procedimento administrativo que trata do acompa-
nhamento do novo marco regulatório da mineração.

Mapeamento dos passivos ambientais da mineração

O GT Mineração deu sequência à execução do projeto “Mineração Legal – Fase 1: Estado do 
Espírito Santo”.
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O projeto tem como principal finalidade a realização de um inventário dos passivos ambientais 
da mineração mais importantes e, a partir dele, diagnosticar a atuação do Ministério Público 
no enfrentamento desses passivos. Com o inventário e o diagnóstico concluídos, pretende-se, 
no âmbito do MPF, promover a atuação coordenada com os Procuradores naturais, oferecen-
do-lhes o apoio técnico necessário para aumentar a efetividade e a eficiência na atuação rela-
cionada a esse tema, prestando contas à sociedade.

O escopo do projeto compreende cinco etapas, a saber:

1) Inventário de passivos: deve ser realizado o levantamento de dados georreferencia-
dos da região piloto, com possibilidade de pesquisa de campo para verificação da situ-
ação e dos possíveis danos provocados pela mineração. O levantamento de informa-
ções será feito com outros órgãos e agentes relacionados ao tema na região (DNPM, 
Ibama, PF, Polícia Ambiental, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Centro de Apoio 
Operacional do MP Estadual, entre outros). As informações obtidas culminarão em 
um relatório consolidado sobre a situação dos passivos ambientais de mineração na 
região selecionada (o Estado do Espírito Santo).

2) Realização de diagnóstico de situação (Judiciário, MPF e MPs dos Estados): para cada 
um dos passivos ambientais identificados, será pesquisada a existência de atuação, 
judicial (ações civis públicas) ou extrajudicial (inquéritos civis, procedimentos prepa-
ratórios, termos de ajustamento de conduta, recomendações), do Ministério Público 
Federal e estadual.

3) Atuação coordenada com Procuradores naturais: desenvolvimento de um plano de 
ação, em conjunto com os Procuradores naturais, para aqueles passivos ambientais 
que ainda não têm atuação do Ministério Público ou cuja atuação seja insuficiente, 
contemplando ações propostas, responsabilidades e cronograma, com garantia do 
apoio técnico necessário (disponibilidade de equipe técnica para subsidiar a atuação 
do membro). Ao final das ações, os resultados alcançados serão documentados e rela-
tados de forma consolidada.

4) Desenvolvimento de roteiros de atuação: priorização de subtemas relacionados aos 
tipos de passivos ambientais de mineração identificados, para elaboração de roteiro 
de atuação de membros. O roteiro deve disseminar as melhores práticas, contem-
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plando a elaboração de modelos de TACs, ACPs, recomendações, relatórios e outras 
peças ou materiais de relevância para a atuação dos membros do Ministério Público. 
Essa etapa envolverá, ainda, uma ação de validação do modelo e de divulgação nas 
unidades.

5) Fomento ao estabelecimento de políticas públicas: com o objetivo de ampliar e me-
lhorar as ações do Estado na área de mineração, serão iniciadas tratativas com ór-
gãos federais, visando à sistematização de uma política estatal para mapeamento e 
controle dos passivos ambientais da mineração, bem como o estabelecimento de polí-
ticas públicas que incentivem e promovam a recuperação ambiental desses passivos.

Em síntese, o projeto prevê as seguintes etapas:

1) inventário dos principais passivos ambientais da mineração;

2) diagnóstico de situação;

3) atuação coordenada com os Procuradores naturais;

4) roteiros de atuação; e

5) fomento ao estabelecimento de políticas públicas.

A execução do projeto foi autorizada pela Portaria PGR/MPF nº 81, de 29 de janeiro de 2015.

A Etapa 1 – “Inventário dos principais passivos ambientais da mineração” e a Etapa 5 – “Fomen-
to ao estabelecimento de políticas públicas” já estão concluídas.

Em razão de dificuldades técnicas, foi solicitada a prorrogação do prazo para conclusão da 
Etapa 2 – “Diagnóstico de situação”, da Etapa 3 – “Atuação coordenada com os Procuradores 
naturais” e da Etapa 4 – “Roteiros de atuação”.

Com isso, a conclusão do projeto será postergada de 11 de dezembro de 2015 para 15 de abril de 2016.

Diante do grande número de passivos ambientais identificados e da diversidade de tipologias 
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de passivos, tivemos que fazer uma segunda campanha de validação em campo, o que não 
estava inicialmente previsto. A primeira campanha focou na região norte do Espírito Santo, 
onde predominam os passivos ambientais de mineração de granito. A segunda, na região sul, 
onde predominam os passivos ambientais da mineração de mármore. Com isso, o inventário 
foi concluído e validado em 18 de setembro, pelo Gerente do Projeto. O inventário consolidado 
identificou 232 passivos ambientais de mineração.

Concluído o inventário, passou-se ao diagnóstico da atuação do MPF, cujo objetivo é verificar 
se, para cada um dos passivos ambientais da mineração, há alguma atuação institucional e, na 
hipótese afirmativa, em que estágio se encontra.

O grande número de passivos e, em muitos casos, a ausência de identificação do responsável 
pelo passivo, inviabilizaram a consulta manual. Foram, então, consultados os dados do Siste-
ma Único. Só que a alimentação do Sistema Único não é completa e deparou-se com imensa 
dificuldade em cruzar os dados do inventário de passivos com os dados do Sistema Único. Com 
isso, tornou-se imperioso ampliar o prazo para conclusão do diagnóstico, sob pena de compro-
meter a confiabilidade dos resultados de todo o projeto.

Aliado à dificuldade técnica em realizar o diagnóstico, o grupo enfrentou a situação de que os 
analistas processuais dedicados ao projeto não tiveram dedicação de tempo suficiente ao pro-
jeto, em razão de terem que atender outras demandas urgentes da 4ª CCR.

O projeto também foi afetado pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana/MG 
e pela tragédia socioambiental daí decorrente. Ocorre que os Procuradores da República em 
Colatina e São Mateus no Espírito Santo tiveram que priorizar o atendimento a esta tragédia.

Também o gerente do projeto, que acumula a função de Coordenador do GT Mineração da 4ª 
Câmara foi chamado a Brasília para debater com os membros da Comissão Especial Externa 
da Câmara dos Deputados e com o relator no novo Código de Mineração alterações no texto 
da proposta que melhorem a proteção socioambiental. Se a tragédia de Mariana teve um lado 
positivo, foi que abriu uma janela de oportunidades para a melhoria da legislação no tocante 
aos aspectos socioambientais.

Em que pese o atraso verificado, já estamos divulgando os resultados parciais do projeto. No 
dia 12 de novembro de 2015, foi realizado o Seminário Mineração e Meio Ambiente, promovido 
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pela 4ª CCR, no qual foi apresentado publicamente o inventário consolidado de passivos am-
bientais de mineração no Espírito Santo, foram discutidas as dificuldades técnicas para a reali-
zação do diagnóstico da atuação do MPF e debatidas estratégias de atuação frente aos passivos.

Foram realizadas reuniões com o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Am-
biente, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e a Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM). Frente às políticas públicas, a estratégia é de aguardar a votação do 
novo Código de Mineração – que deve ocorrer em breve –, visto que esse novo marco legal deve 
trazer atribuição clara da CPRM em mapear os passivos e impor ao Poder Executivo o dever de 
definir políticas públicas para prevenção, mapeamento e recuperação de passivos ambientais 
de mineração.

O diagnóstico da atuação será feito combinando os dados do Sistema Único com consulta 
“manual” nos gabinetes dos Procuradores naturais. Para cada passivo ambiental identifica-
do no inventário, serão pesquisados registros do Sistema Único considerados com “possível 
correspondência” com o passivo em questão. A partir de dados do passivo como Município da 
ocorrência, tipologia de mineral, nome do infrator (quando houver), data dos fatos (quando 
houver), serão listadas todas as ocorrências no Sistema Único que possam ter correspondência 
com aquele passivo. Caberá ao Gabinete do Procurador natural fazer a verificação final e infor-
mar se há uma atuação do MPF no caso ou não. 

Segundo o plano de projeto, o inventário e o diagnóstico seriam apresentados, validados e acei-
tos em reunião única com todos os Procuradores naturais, em Vitória/ES. Como o diagnóstico 
atrasou, teríamos que fazer uma reunião só para apresentar, validar e aceitar o inventário. 
Mas isso traria um custo adicional, não previsto. Optamos, então, por adiar a apresentação, 
validação e aceitação do inventário pelos Procuradores naturais, tendo sido aceito, por ora, 
somente pelo gerente de projeto.

Também pesou na decisão de não fazer a reunião em Vitória, ainda neste ano, o fato de que os 
Procuradores de Colatina e São Mateus estão muito focados no episódio do rompimento da 
barragem da Samarco, em Mariana/MG, que atingiu também essas regiões do Espírito Santo, 
e, por isso, não estão com disponibilidade de tempo para tratar de outros temas.

Quanto aos roteiros de atuação, também houve atraso por conta das demandas externas que 
inviabilizaram maior dedicação da equipe técnica ao projeto.
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De qualquer forma, como os roteiros serão apresentados e discutidos na mesma reunião pre-
sencial em Vitória, entendemos que não haverá prejuízo e teremos mais tempo para concluí-
-los. Até porque há um encadeamento lógico entre inventário – diagnóstico de atuação – e 
roteiros, visto que os roteiros devem ser desenvolvidos inclusive a partir de nossas deficiências, 
identificadas no diagnóstico.

O PA nº 1.00.000.009498/2013-43 deve permanecer ativo, para acompanhamento e documen-
tação do projeto.

Segurança de barragens

Em novembro, após o acidente com a barragem de rejeitos da empresa Samarco, em Mariana/
MG, o GT Mineração decidiu abrir uma nova frente de atuação, voltada à segurança de barra-
gens. Foi, então, instaurado o PA nº 1.00.000.017291/2015-12.

No bojo desse procedimento administrativo, foi expedido ofício-requisição, assinado pela Dra. 
Sandra Cureau, Coordenadora da 4ª Câmara, dirigido ao Diretor-Geral do Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM), requisitando as seguintes informações: a) relação atu-
alizada das barragens constantes do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB), sob jurisdição fiscalizatória do DNPM, com a respectiva classificação por 
categoria de risco e dano potencial associado; b) cópia do plano de fiscalização de barragens do 
DNPM, com indicação das vistorias e outras ações fiscalizatórias efetivamente realizadas nos 
anos de 2012 a 2015; c) orçamento previsto para as atividades de fiscalização de barragens, nos 
anos de 2012 a 2015; d) orçamento efetivamente executado para as atividades de fiscalização de 
barragens nos anos de 2012 a 2015; e) demais medidas empreendidas pelo DNPM para cumprir 
as disposições do art. 16 da Lei nº 12.334/2010, no âmbito de suas competências; f) quadro de 
pessoal atualmente dedicado à fiscalização de segurança de barragens, no Escritório Central 
do DNPM e em cada uma das suas Superintendências Regionais; g) cronograma de fiscalização 
da totalidade das barragens sob sua jurisdição fiscalizatória, existentes no País, consideran-
do o escalonamento segundo o grau de risco e o potencial de dano; e h) quadro de pessoal e 
orçamento necessários para executar o cronograma referido no item anterior. No momento, 
aguarda-se o prazo para resposta do ofício-requisição.

O GT também está trabalhando na elaboração de um checklist para orientar a atuação dos Pro-
curadores naturais com atuação nos locais onde há barragens de rejeitos de mineração, País 
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afora. A intenção é concluir e divulgar o checklist ainda no ano de 2015, assim, devendo o PA nº 
1.00.000.017291/2015-12 permanecer ativo.

Seminário Mineração e Meio Ambiente

Além das atividades acima relatadas, o GT Mineração promoveu o Seminário Mineração e 
Meio Ambiente, realizado em Brasília nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, voltado a membros 
e analistas periciais que atuam na temática mineração.

4.5.6   GT Patrimônio Cultural

O GT Patrimônio Cultural, em sua primeira reunião, realizada em março de 2015, definiu, con-
forme praxe da 4ª CCR, os temas para atuação prioritária no ano em tela. Nessa linha, foram 
tratados os seguintes temas:

1) Arqueologia

Foi lançado o Projeto MPF-Arq, que visa buscar maior eficiência na atuação do MPF, fortale-
cendo a atuação extrajudicial e judicial, articulada com a sociedade, além do IPHAN.

Não raro, no curso de pesquisas ou licenciamentos ambientais, o riquíssimo patrimônio arque-
ológico brasileiro, que pode ser fator importante, inclusive, para desvendar a evolução huma-
na – vide descoberta do crânio de Luzia, na região de Matozinhos, Minas Gerais – é resgatado 
do solo, mas não estudado e, também, não acondicionado de forma correta. As perdas de dados 
valiosos são imensas.

O levantamento, a ser realizado pela perita do MPF em Arqueologia, Sandra Nami, que já este-
ve em nove dos 13 Estados previstos, teve como base de seu cronograma a visita às mais impor-
tantes reservas existentes em solo brasileiro. Jogando luzes na real situação de tais reservas, 
que não sofrem qualquer fiscalização rotineira do IPHAN, será possível demonstrar o que in-
tuitivamente já sabemos: há necessidade de atuação célere e também rotineira do próprio MPF, 
principalmente no curso dos licenciamentos ambientais.

Haverá, por consequência, estímulo à sustentabilidade socioambiental, inclusive com utilização 
do princípio da responsabilidade pós-licenciamento, o que ainda não se evidencia na prática.
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O cerne do projeto é o trabalho da arqueóloga, consistente nas visitas e pareceres, bem como 
da gerente, produzindo material genérico para atuação dos membros “na ponta”. Os resultados 
poderão ser medidos por meio do quantitativo de Recomendações, TACs e Ações Civis Públicas 
propostas com escopo de proteger o patrimônio arqueológico.

Além do projeto em tela, também foram mantidos contatos com a Sociedade de Arqueologia 
Brasileira (SAB) e o parlamento para andamento do projeto de lei relativo à regulamentação da 
profissão de arqueólogo.

2) Espeleologia

Realizou-se, em 19 e 20 de março, seminário de capacitação em tutela do patrimônio espele-
ológico. O evento, que contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas, dentre as 
quais 25 do MPF, teve palestras de diferentes especialistas na área, tais como analistas do TCU, 
do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de cavernas (Cecav) do ICMBio e do IPHAN, 
além de visita técnica guiada ao Museu da Lapinha e gruta de mesmo nome. Produziu-se ma-
terial teórico e prático para atuação com o tema, o qual se encontra na página eletrônica da  4ª 
CCR, no endereço: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/eventos/
encontros/encontros-tematicos/capacitacao-em-tutela-do-patrimonio-espeleologico>.

3) Ação Coordenada de Tombamento:

Em procedimento do GT foi encartada listagem contendo aproximadamente 1.000 procedi-
mentos do IPHAN, nos mais diversos Estados da Federação, cuja finalidade é analisar a viabili-
dade de tombamento de diversos bens.

Tais procedimentos se encontram tramitando há décadas e, em reunião conjunta com a coor-
denação da 4ª CCR, definiu-se ação coordenada pela própria Câmara para fomentar a regulari-
zação dos procedimentos em questão. A coordenação do GT produziu material prático – peças 
modelo de recomendação, TAC e ACP, além de despacho inaugural do procedimento.

Foi, então, emitido ofício para todos os representantes da Câmara nos Estados, com o link para 
o material produzido, a fim de agilizar a atuação dos demais membros.
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4) Sítios Geológicos e Paleobiológico

Mantido contato com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), houve participação de analista 
pericial em evento anual da área de geologia, na chapada Diamantina, visando ao aprofunda-
mento técnico no tema. Solicitou-se, ainda, acesso e liberação de uso de sistema específico da 
CPRM, ora em aperfeiçoamento.

5) Instrução Normativa nº 01/2015

Após realização de audiência pública ao final de 2014, com consequente recomendação para 
modificação de texto de minuta da instrução normativa que regulamenta atuação do IPHAN 
no licenciamento ambiental, a IN 01/2015 foi publicada em maio. Ainda que a autarquia tenha 
acatado, parcialmente, a recomendação, alguns pontos importantes tiveram redação gerando 
proteção insuficiente, razão pela qual dividiram-se tais pontos entre os membros do GT, em 
julho de 2015, com apresentação do trabalho sobre cada um deles na terceira e última reunião 
do GT, em dezembro.

Aprovados os textos, as ACPs respectivas serão ajuizadas em fevereiro de 2016.

4.5.7   GT Pesca

Criado pela Portaria 4ª CCR nº 19, de 17 de dezembro de 2010, GT Pesca teve sua composição 
alterada em 15 de outubro de 2014, pela Portaria 4ª CCR nº 21, de 15 de outubro de 2014, sendo 
que, desde então, não mais se reuniu.

Com o advento, em 17 de dezembro de 2014, da Portaria MMA nº 445, revogando a Instrução 
Normativa (IN) MMA nº 05/2004, tornaram-se necessárias alterações nos produtos elaborados 
ao ensejo de sua composição anterior (checklist preparatório da atuação do Procurador da Re-
pública em matéria pesqueira e Chave para arbitramento de indenização por danos ambien-
tais decorrentes da atividade pesqueira), tarefa da qual se incumbiu a Coordenadora do GT, 
Anelise Becker.

De um lado, a referida Portaria eliminou, como categoria jurídica, o status de sobre-explota-
ção, positivado no Anexo II da revogada IN MMA nº 05/2004, um dos pilares da citada Chave 
para arbitramento de indenização, motivando, inicialmente, a expedição de ofícios a respeito, 
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no interesse do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.001911/2013-21. Sobreveio, a seguir, 
a suspensão, por decisão judicial exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 0025933-
82.2015.4.01.0000/DF, dos efeitos da mencionada Portaria MMA nº 445/2014, lançando grave 
insegurança jurídica acerca de qual norma, se alguma, instituía a proteção jurídica de espécies 
aquáticas, bem como acerca da necessidade de participação, ou não, do Ministério da Pesca 
e Aquicultura, na elaboração de normas tais e na própria definição do status e das espécies a 
serem classificadas e em quais categorias. Tais circunstâncias motivaram a expedição de novos 
ofícios e a realização de reunião nas dependências da 4ª CCR com o MMA e o ICMBio, no dia 31 
de agosto de 2015. Por fim, sobreveio a extinção do Ministério da Pesca e Aquicultura e a assun-
ção de suas competências pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Frente às incertezas quanto ao atual regime jurídico ao qual submetidas as espécies sobre-
-explotadas e as ameaçadas de extinção, resta inviável, por ora, uma reformulação segura da 
mencionada Chave de arbitramento, apenas sendo finalizado o checklist.

Também, foi divulgado entre os representantes da 4ª Câmara a obra, recebida pelo GT Pesca em 
meio digital “O Uso da Biodiversidade Aquática no Brasil: uma avaliação com foco na pesca”, de au-
toria de José Dias Neto e Jacinta de Fátima Oliveira Dias. A obra encontra-se disponível no endereço 
eletrônico: <http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/livros/UsodaBiodiversidadeAquatica.pdf>. 

4.5.8   GT Intercameral Regularização Fundiária em Unidades 
de Conservação

No ano de 2015, o GT intercameral Regularização Fundiária em Unidades de Conservação, 
prosseguiu com as atividades da Ação Coordenada Nacional em Defesa das Unidades de Con-
servação, tornando-se permanente, com o monitoramento constante da evolução da questão.

Diante do quadro de quase nenhuma das 313 unidades de conservação federais estar efetiva-
mente implementada e pelo enfrentamento pelas causas dessa não execução, foi elaborado o 
“Manual de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação”.

O membro do GT Flávia Rigo Nóbrega e seu Coordenador, Leandro Mitidieri Figueiredo, apre-
sentaram o Projeto do MPF em Defesa das Unidades de Conservação no Curso de Ingresso e 
Vitaliciamento de Membros, de modo a incentivar e convocar os novos Procuradores da Repú-
blica a aderirem ao Projeto.
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O GT contribuiu para a realização do Seminário “Convergências entre a garantia de Direitos 
Fundamentais e a Conservação Ambiental”, promovido em conjunto entre a 4ª Câmara e a 6ª 
Câmara (Comunidades Tradicionais e Populações Indígenas).

A Ação Coordenada Nacional implementou nova ferramenta de inteligência para monitora-
mento e otimização dos dados estatísticos. O sistema Business Intelligence (BI) é uma ferra-
menta de inteligência de negócio atuando como instrumento facilitador na tomada de decisão, 
promovendo apoio estratégico e operacional.

O Sistema foi desenvolvido pelo GT da 4ª Câmara e a Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, para trabalhar com várias fontes de dados. 

A base principal de dados é formada pela extração de informações do Sistema Único e o siste-
ma pode ser acessado no endereço eletrônico: <http://bi3.mpf.mp.br/QvAJAXZfc/opendoc.ht-
m?document=Painel%2FBI-MPF.qvw&host=Local&anonymous=true&select=LB93,JUR&shee-
t=JUR02>.

Pelo ineditismo do Projeto “O MPF em Defesa das Unidades de Conservação” concorreu ao 
Prêmio Innovare de 2015.

Foram realizadas reuniões, presenciais e virtuais, entre os membros do GT, além de reuniões 
com órgãos vinculados ao tema do GT.

4.6 Projetos Desenvolvidos e em Desenvolvimento
Projeto: Diagnóstico das Condições de Conservação do Patrimônio Arqueológico Existente 
nas Reservas Técnicas – MPF-ARQ

Finalidade:

Avaliar, em âmbito nacional, a situação das reservas técnicas que apresentem material arque-
ológico oriundo de empreendimentos de licenciamento ambiental. A partir desse diagnóstico, 
produzir material que viabilize ao Procurador “da ponta”, com atribuição para atuação na área, 
recomendar, firmar TAC ou mesmo propor ACP, visando à proteção do patrimônio cultural.



Relatório  de atividades 2015 - 4a  Câmara de coordenaçao e revisão
112

atividades no exercício da função de coordenação

Escopo: 

• Realizar levantamento nacional – por amostragem – das reservas técnicas que conte-
nham material arqueológico vindo de empreendimentos ou pesquisa, produzindo notas 
técnicas por localidade;

• Diagnosticadas irregularidades, requisitar ao IPHAN local e ao Centro Nacional de Ar-
queologia do IPHAN, em Brasília, informações/justificativas;

• Encaminhar ao membro com atribuição para atuação no local material sobre o tema, 
agilizando a atividade-fim e a proteção ao patrimônio arqueológico;

• Produzir material, inclusive com fotos e notas técnicas resumidas, a ser colocado na 
página da 4ª CCR, demonstrando a necessidade de exercício da atividade-fim nessa área 
e conscientizando os integrantes da sociedade, da SAB e do próprio IPHAN sobre a situ-
ação dos acervos arqueológicos brasileiros.

Previsão de duração: 467 dias (6 de abril de 2015 a 26 de julho de 2016).

Projeto: Inventário e enfrentamento dos principais passivos ambientais de mineração – fase 
1: Estado do Espírito Santo

Finalidade:

• Realizar um inventário dos passivos ambientais mais importantes da mineração e, a par-
tir dele, diagnosticar a atuação do Ministério Público no enfrentamento desses passivos. 
Com o inventário e o diagnóstico concluídos, pretende-se, no âmbito do MPF, promover 
a atuação coordenada com os Procuradores naturais, prestando-lhes o apoio técnico ne-
cessário para aumentar a efetividade e a eficiência – sinergia – na atuação relacionada a 
esse tema, prestando contas à sociedade.

 Escopo:

• Inventário de passivos: deve ser realizado o levantamento de dados georreferenciados da 
região piloto, com possibilidade de pesquisa de campo para verificação da situação e dos 
possíveis danos provocados pela mineração. O levantamento de informações será feito 
em outros órgãos e agentes relacionados ao tema na região (DNPM, Ibama, PF, Polícia 
Militar Ambiental, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Centro de Apoio Operacional 
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do MP Estadual, entre outros). As informações obtidas culminarão em um relatório con-
solidado sobre a situação dos passivos ambientais de mineração na região selecionada 
(o Estado do Espírito Santo);

• Realização de diagnóstico de situação (Judiciário e MPF): para cada um dos passivos am-
bientais identificados, será pesquisada a existência de atuação, judicial (ações civis pú-
blicas) ou extrajudicial (inquéritos civis, procedimentos preparatórios, termos de ajusta-
mento de conduta, recomendações) do MPF.

• Atuação coordenada com Procuradores naturais: desenvolvimento de um plano de ação, 
em conjunto com os Procuradores naturais, para aqueles passivos ambientais que ainda 
não têm atuação do Ministério Público ou cuja atuação seja insuficiente, contemplando 
ações propostas, responsabilidades e cronograma, com garantia do apoio técnico necessá-
rio (disponibilidade de equipe técnica para subsidiar a atuação do membro). Ao final das 
ações, os resultados alcançados serão documentados e relatados de forma consolidada.

• Desenvolvimento de roteiros de atuação: priorização de subtemas relacionados aos ti-
pos de passivos ambientais de mineração identificados, para elaboração de roteiro de 
atuação de membros. O roteiro deve disseminar as melhores práticas, contemplando a 
elaboração de modelos de termos de TACs, ACPs, recomendações, relatórios e outras pe-
ças ou materiais de relevância para a atuação dos membros do Ministério Público. Essa 
etapa envolverá, ainda, uma ação de validação do modelo e de divulgação nas unidades.

• Fomento ao estabelecimento de políticas públicas: com o objetivo de ampliar e melhorar 
as ações do Estado na área de mineração, serão iniciadas tratativas com órgãos federais, 
visando à sistematização de uma política estatal para mapeamento e controle dos pas-
sivos ambientais da mineração, bem como o estabelecimento de políticas públicas que 
incentivem e promovam a recuperação ambiental desses passivos.

Previsão de duração: 506 dias (4 de dezembro de 2014 a 15 de abril de 2016).

Projeto: Ministério Público Federal pelo Gerenciamento Costeiro (MPF-GERCO)

Finalidade:

Desenvolver modelo de atuação do Ministério Público visando à melhoria da gestão costeira.
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Escopo:

• Nota Técnica sobre os passivos ambientais prioritários do gerenciamento costeiro: rea-
lização de levantamento de dados para verificação da situação e dos danos incidentes 
sobre a costa brasileira de modo a explicitar os passivos a serem priorizados na atuação 
no âmbito do gerenciamento costeiro.

• Nota Técnica com diagnóstico da atuação do MPF no tema do gerenciamento costeiro: 
realização de levantamento de dados para verificação de peças e teses de atuação do 
MPF no tema do gerenciamento costeiro nos últimos 2 anos.

• Nota Técnica sobre os instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).

• Modelo de atuação coordenada do MPF no tema do gerenciamento costeiro: o modelo de 
atuação é composto por: a) elaboração do Roteiro de Atuação; b) modelo de Termo de Adesão.

• Promoção de acordo de cooperação com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) so-
bre gerenciamento costeiro.

• Promoção de acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente sobre gerencia-
mento costeiro.

• Seminário temático da 4ª CCR sobre gerenciamento costeiro: durante o seminário será 
apresentado Modelo de Atuação Coordenada no tema do gerenciamento costeiro com 
coleta dos termos de adesão dos membros ao modelo proposto.

• Curso de capacitação em gerenciamento costeiro para os membros e servidores lotados 
nos Estados costeiros.

Previsão de duração: 12 meses (25 de fevereiro de 2015 a 24 de fevereiro de 2016).
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Projeto: Qualidade da Água

Finalidade:

A definição de estratégias, incluindo bases técnicas, para que o Ministério Público atue no fomen-
to do enquadramento e/ou reenquadramento dos corpos d’água de bacias críticas, bem como 
para a elaboração e implementação de programas de efetivação de metas de qualidade de água.

Escopo:

• Diagnóstico regional sobre o monitoramento da qualidade das águas das bacias críticas 
do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Alto 
Tietê e Paraíba do Sul;

• Mapeamento da gestão de recursos hídricos;

• Formação de parcerias estratégicas; apoiar o protagonismo das Comissões Técnicas Es-
taduais de Gerenciamento Costeiro.

Análise da Execução:

O Projeto está sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma, estando, in-
clusive, adiantado.

Previsão de duração: 2 anos (setembro de 2014 a setembro de 2016). 

4.7  Tabulação do Resultado das Avaliações dos eventos 
promovidos pela 4ª CCR

No universo de seis seminários promovidos pela 4ª Câmara no ano de 2015, três foram avalia-
dos pelos seus participantes, por meio do formulário eletrônico “Avaliação de Reação”,  sendo 
disponibilizados e tabulados os dados pela Subsecretaria de Educação do MPF.
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Quadro 3
Consolidação dos resultados tabulados por Seminário

TÓPICO
1 2 3

Respondidos: 46,9% Respondidos: 39% Respondidos: 23,3%

Programação do evento Ótimo Ótimo Ótimo

Divulgação Ótimo Ótimo Muito bom

Atendimento Ótimo Ótimo Ótimo

Apoio Ótimo Ótimo Não se aplica

Infraestrutura Ótimo Ótimo Ótimo

Aplicabilidade Ótimo Ótimo Ótimo

Resultados Ótimo Ótimo Ótimo

Avaliação do instrutor –  
desempenho didático

Ótimo Ótimo Ótimo

Avaliação do instrutor –  
domínio de conteúdo

Ótimo Muito bom Ótimo

Avaliação do instrutor – entro-
samento com os participantes

Ótimo Ótimo Ótimo

Legenda: 

1) Seminário “Exploração e produção de Gás Natural de Folhelho – Gás de Xisto.

2) Convergências entre a garantia de Direitos Fundamentais e a Conservação Ambiental.

3) Mineração e Meio Ambiente.

4.8 Atos do Colegiado
4.8.1  Enunciados      

Em 2015, o Colegiado da 4ª CCR expediu os seguintes Enunciados: 

• Nº 30, de 10 de fevereiro de 2015 – É atribuição do MPF apurar irregularidades ambien-
tais decorrentes de atividade minerária, tendo em vista a participação do DNPM no pro-
cesso autorizativo, bem como a relação direta entre a exploração/usurpação do bem da 
União e o dano ambiental dela decorrente, independentemente da sua extensão.

• Nº 31, de 10 de março de 2015 – Considerando a indisponibilidade do direito ambiental, 
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a instauração de procedimento extrajudicial com fins genéricos não justifica o arquiva-
mento de procedimentos extrajudiciais específicos, devendo-se distinguir irregularida-
des pontuais de política públicas em matéria ambiental.

• Nº 32, de 18 de agosto de 2015 – É admissível o arquivamento do Inquérito Civil com fun-
damento na instauração de Procedimento Administrativo (PA) para o acompanhamento 
de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), porém, em atenção ao princípio constitu-
cional da segurança jurídica, deverão os autos do PA ser encaminhado à 4ª CCR, ao final, 
para verificação do efetivo cumprimento do TAC.

4.8.2  Portarias

Em 2015, a Coordenação da 4ª CCR expediu 18 portarias, todas referentes aos Grupos de Tra-
balho da Câmara, que poderão ser acessadas no endereço eletrônico: <http://www.mpf.mp.br/
atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/publicacoes/portarias>.

4.9  Recomendações
Em 2015, a Coordenação da 4ª Câmara expediu oito Recomendações, que poderão ser acessadas 
no endereço eletrônico: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/pu-
blicacoes/recomendacoes-4accr>.

4.10  Acompanhamento de Procedimentos Instaurados
Os presentes dados são relativos à temática da Câmara, sendo extraídos do Sistema Único por 
meio do Gerenciador de Consultas (Gcons), no qual consta na fonte de cada tabela o número do 
relatório e a especificação.

Em 2016 foram instaurados 7.217 procedimentos: 2.947 ICs, 1.962 NFs, 572 PAs, 70 PPs e 1.666 
PICs, conforme apresentado na tabela 12. Comparativamente a 2015, ocorreu uma redução de 
18,4% do total de procedimentos instaurados.
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Tabela  12
Autos Administrativos instaurados por estado

ESTADO
ICs NFs PAs PICs PPs TOTAL

C S C S C S C S C S C S GERAL

AC 9 0 17 0 3 0 0 0 7 0 36 0 36

AL 26 0 38 0 3 0 0 0 54 0 121 0 121

AP 25 0 21 0 4 0 1 0 7 0 58 0 58

AM 29 0 22 5 19 0 2 0 42 0 114 5 119

BA 151 0 130 4 7 0 2 0 23 2 313 6 319

CE 74 0 28 1 14 0 2 0 144 0 262 1 263

DF 45 2 43 3 61 1 0 1 42 1 191 8 199

ES 46 0 62 0 7 0 0 0 44 0 159 0 159

GO 48 0 87 0 5 0 1 1 13 2 154 3 157

MA 21 1 35 1 1 0 0 0 24 2 81 4 85

MT 76 1 56 2 9 0 1 0 39 0 181 3 184

MS 45 2 16 1 13 0 0 0 30 0 104 3 107

MG 381 1 100 7 60 1 1 2 324 0 866 11 877

PA 148 2 34 1 12 0 9 0 33 0 236 3 239

PB 69 2 43 2 2 0 1 0 41 1 156 5 161

PR 126 1 55 4 33 0 0 1 63 2 277 8 285

PE 58 0 30 2 5 0 1 1 49 1 143 4 147

PI 10 1 14 0 3 0 0 0 16 0 43 1 44

RJ 364 5 258 109 34 1 9 10 155 2 820 127 947

RN 102 0 46 2 16 0 4 0 50 0 218 2 220

RS 285 3 106 97 53 3 2 6 115 2 561 111 672

RO 49 1 44 2 13 0 5 0 7 2 118 5 123

RR 20 2 23 0 2 0 0 0 9 0 54 2 56

SC 350 1 172 2 80 0 0 0 128 1 730 4 734

SP 252 3 149 13 62 0 1 3 138 0 602 19 621

SE 87 0 34 0 37 0 0 0 32 0 190 0 190

TO 23 0 41 0 8 0 3 0 18 1 93 1 94
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SUBTO-
TAL

2.919 28 1.704 258 566 6 45 25 1.647 19 6.881 336(2) 7.217

TOTAL 2.947 1.962 572 70 1.666 7.217

Legenda: 

C – Com registro de grupo temático.

S – Sem registro de grupo temático.

Fonte: Relatório Gcons nº 10.567 do Gerenciador de Consultas (Gcons) do Sistema Único, datado    7 mar. 2016.

Notas: 

1) Foram excluídas as ocorrências classificadas como CP (3); IC-PGR (5), NFID-PGR (3); PA-PGR (10).

2) Constam 336 Autos Administrativos (AA) sem o registro do grupo temático, sendo: 28 ICs; 258 NFs; 6 PAs; 

25 PICs e 19 PPs, no qual não se pode especificar em qual Câmara estão vinculados, podendo estar ou não 

no âmbito da 4ª CCR.

A existência de 48 PICs no âmbito da 4ª CCR, que pela Resolução nº 20 do CSMPF, trata somente 
das questões cíveis relacionadas ao Meio Ambiente e ao Patrimônio Cultural, ocorre porque o 
Sistema Único não limita a vinculação de Auto Administrativo a apenas uma Câmara Temática. 
Em matéria ambiental, apesar de, em regra, um mesmo fato implicar providências tanto cíveis 
quanto penais, algumas Unidades cadastram apenas um procedimento para tratar desses dois 
aspectos. Outras vezes, apesar de instaurarem procedimentos, diversos fazem a vinculação a to-
das as Câmaras que entendem possuir interesse no objeto em apuração. Cabe esclarecer que mui-
tos dos ICs, PPs e NFs vinculados à 4ª CCR encontram-se também vinculados à 2ª CCR (Criminal).

A maior parte das instaurações procedem da Região Sudeste (36,1%), seguida pelas Regiões Sul 
(23,4%), Nordeste (21,5%), Norte (10,0%) e Centro-Oeste (9%), conforme o Gráfico 7.

Gráfico 7 – Autos Administrativos instaurados por região
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Tabela  13
Recomendações por Estado

ESTADO TOTAL

AC 9

AL 9

AP 41

AM 41

BA 26

CE 25

DF 13

ES 68

GO 4

MA 32

MT 39

MS 12

MG 38

PA 24

PB 10

PR 35

PE 35

PI 89

RJ 125

RN 16

RS 51

RO 36

RR 27

SC 123

SP 94

SE 4

TO 4

TOTAL GERAL 1.030
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Fonte: Relatório nº 10.539 do Gerenciador 

de  Consultas  (Gcons)  do  Sistema 

Único. Sintético. 

16 de fev. 2016.

As ACPs ajuizadas em 2015 na temática da Câmara totalizam 225, sendo como no ano anterior, 
o Estado de Santa Catarina o que mais ajuizou, conforme Tabela 14. 

Tabela 14
ACPs por Estado

ESTADO TOTAL

DF 8

ES 15

MA 35

MG 5

PA 9

PB 1

PR 16

RJ 5

RN 12

RS 8

RO 9

SC 47

SP 7

SE 48

TOTAL GERAL 225

Fonte: Relatório nº 7211 do Gerenciador 

de  Consultas  (Gcons)  do  Sistema 

Único, datado de 11 de março de 2016.

Nota: Constam apenas os Estados que 

ajuizaram ACPs. 
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Os TACs firmados em 2015 na temática da Câmara totalizam 172, sendo o Estado do Paraná o 
que mais instaurou, conforme Tabela 15. 

Tabela  15
TACs por Estado

ESTADO TOTAL

AC 0

AL 0

AP 4

AM 5

BA 5

CE 1

DF 1

ES 0

GO 5

MA 0

MT 2

MS 1

MG 32

PA 6

PB 0

PR 40

PE 0

PI 0

RJ 26

RN 1

RS 13

RO 0

RR 0

SC 8

SP 10

SE 12
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TO 0

TOTAL GERAL 172

Fonte: Relatório 7208–CCR/PFDC, do Geren- 

ciador de  Consultas  (Gcons) do  

Sistema Único, 17 fev. 2016.

4.11 Publicações
4.11.1  Boletim Eletrônico

Publicação com periodicidade quinzenal, apresenta matérias jornalísticas produzidas pela 
equipe de comunicação da PGR – Secom – nas temáticas  de Meio Ambiente e Patrimônio Cul-
tural.

No ano de 2015, foram publicadas 14 edições.

O endereço eletrônico de acesso é: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-a-
tuacao/publicacoes/revista>.

4.11.2  E-clipping Jurídico

Publicação com periodicidade mensal, apresenta coletânea das decisões dos tribunais superio-
res e dos tribunais regionais federais nas temáticas de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

No ano de 2015, foram editadas 10 publicações.

O endereço eletrônico de acesso é: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-a-
tuacao/publicacoes/e-clipping-juridico>.

4.11.3  Sítio Eletrônico

Para facilitar o acesso aos documentos produzidos, composição da Câmara, grupos de trabalho 
(GTs), eventos, notícias, atos do colegiado, entre outros, o conteúdo do sítio eletrônico da 4ª CCR 
foi totalmente revisado, atualizado e reorganizado, sendo implementada uma nova estrutura.
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No topo, é apresentada em três níveis a estrutura da página: Sobre a 4ª Câmara, Dados de Atu-
ação e Links Interessantes.

O menu esquerdo possibilita o acesso à composição e aos representantes da Câmara em cada 
estado, os links são: Membros; Representantes regionais; Representantes estaduais; Represen-
tantes em Órgãos e Conselhos.

Na parte central, o usuário tem acesso à atuação dos GTs da Câmara.

Pelo menu direito, o usuário encontra notícias (escritas pela área de Comunicação Social do 
MPF). Além disso, acima das notícias, há espaço para um banner principal, que será usado de 
forma alternada para destacar informações momentaneamente importantes.

Na segunda aba de acesso rápido, o usuário terá informações sobre: a) os projetos estratégicos 
da Câmara: MPF – Arq e Qualidade da Água; b) os atos do Colegiado, como Atas e Enunciados; 
c) Acordos, cooperação e parcerias; d) as publicações editadas pela Câmara: boletim eletrônico, 
e-clipping Jurídico e o relatório anual de atividades; e) eventos organizados pela Câmara, como: 
encontros, seminários, oficinas de trabalho e cursos.     

Na última aba de acesso rápido – Links de Interesse – são relacionados os órgãos afins à temá-
tica da Câmara, com acesso direto aos seus endereços eletrônicos, assim como de publicações 
técnicas.  

No topo do site, há uma área de busca que permite ao usuário realizar pesquisas textuais. O 
sistema tem capacidade de encontrar expressões, inclusive, dentro de documentos que tenham 
sido indexados (desde que não seja uma imagem, como um PDF escaneado).

O endereço eletrônico de acesso é: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4>.
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Desde 2014 foi implantado o Sistema Nacional de Perícia, sendo de uso obrigatório por todo o 
corpo pericial do Ministério Público Federal (MPF). A nova ferramenta padronizou e possibili-
tou mais qualidade, transparência e eficiência aos trabalhos realizados pelo corpo de peritos.

Com a criação da Secretaria de Apoio Pericial (Seap), em agosto de 2015, inserida na estrutura 
do Gabinete do Procurador-Geral da República, as atividades da Assessoria Pericial e seu corpo 
técnico foram alocados nessa nova Secretaria. 

A Seap visa centralizar a gestão do suporte pericial, mantendo descentralizada a prestação do 
serviço. 

No período de 16 a 18 de novembro de 2015, foi realizado o curso de capacitação dos peritos 
lotados na Seap, no qual foram abordados os temas: estrutura da Seap, orientações adminis-
trativas, novo fluxo de demanda pericial no MPF, utilização do sistema pericial, tramitação de 
documentos na Seap, uso do banco de talentos do MPF, entre outros.

Atividades Desenvolvidas

As demandas por análises documentais, realização de vistorias, participação em audiências 
públicas, reuniões e outras, em 2015, resultaram na elaboração de 399 Informações Técnicas 
(ITs) sendo 300 Pareceres Técnicos (PTs), 2 dos quais em conjunto com outras Procuradorias 
nos Estados; 42 Laudos Técnicos (LTs); seis Notas Técnicas (NTs) e 51 Relatórios Técnicos (RTs), 
sendo dois em conjunto, um com a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão e um com a Procura-
doria da República no Distrito Federal.

Salientamos que, no ano de 2015, três PTs elaborados foram classificados no tema “Outros”, por 
não serem assuntos afetos à matéria de atuação da Câmara.

Ressalta-se, a relevante contribuição do corpo de peritos, prestando assessoramento aos mem-
bros nos trabalhos relacionados ao tema prioritário de atuação institucional pela ação coor-
denada em defesa das Unidades de Conservação, bem como no trabalho integrado com base 
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na elaboração de três notas técnicas, sobre a proteção da costa brasileira, uma iniciativa do 
Projeto MPF-Gerco.

Destaca-se, ainda, o empenho no apoio técnico não jurídico ao Grupo de Trabalho instituído 
no âmbito do MPF, para atuação conjunta com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, 
devido ao rompimento de uma barragem com rejeitos de mineração, da Mineradora Samarco, 
na Cidade de Mariana, em Minas Gerais. Tal ação visou apresentar contribuições na  elabora-
ção do Termo de Ajustamento de Conduta com a Mineradora Samarco, garantindo montante 
para as medidas urgentes de prevenção, contenção e recuperação dos danos ambientais, bem 
como o acompanhamento de ações a serem demandadas ao referido GT.

Nas ações em defesa do patrimônio cultural brasileiro, apontamos a iniciativa do projeto fi-
nalístico “MPF Arqueologia”, na investigação do armazenamento do patrimônio arqueológico 
no País, na qual constatou a precariedade na catalogação do material em mais de 90% das 
instituições visitadas. O trabalho, ainda em fase de diagnóstico, revela que não há controle da 
quantidade e da situação dos objetos encontrados quando da realização de grandes empreen-
dimentos, e que estão sob a guarda de universidades e outras instituições, quando caberia ao 
IPHAN tal controle.   

Enfatiza-se também, a recomendação da 4ª Câmara em parceria com o Ministério Público em 
Pernambuco, na qual foi proposto o tombamento do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, no 
cais Estelita, na Cidade de Recife. 

Por fim, o apoio aos representantes do MPF nas Comissões e Conselhos que a Câmara tem 
representação, como Conama, Gi-Gerco, entre outros; na participação em projetos dos GTs da 
Câmara; diligências do Colegiado para deliberação sobre promoções de arquivamento.  

Os temas com maiores demandas para análise técnica, na área de Meio Ambiente, foram espe-
cificamente: Licenciamento Ambiental, Zona Costeira e Área de Preservação Permanente, que 
comparativamente ao período de 2010 a 2014, o tema “Licenciamento Ambiental”, manteve-se 
em primeiro. 

 Destaca-se o tema “Unidades de Conservação” que, pelo fato da prática da ação coordenada 
instituída em 2014, sendo o segundo com maior número de solicitações, deu lugar ao tema 
“Zona Costeira”. Tal aumento, acredita-se ser devido à incorporação no corpo de analistas peri-
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tos da 4ª Câmara de um perito na área de oceanografia, que possibilitou o assessoramento dos 
trabalhos na temática. 

Para a área de patrimônio cultural, os dois temas com maior demanda foram patrimônio arqueo-
lógico e patrimônio arquitetônico, na matéria referente a bens imóveis e monumentos (Tabela 20).

As Tabelas 16 e 17 apresentam o detalhamento dos Pareceres, inclusive os elaborados em con-
junto com outras Procuradorias da República, Laudos Técnicos e Notas Técnicas, não sendo 
computados os Relatórios Técnicos por não demandarem análise documental nem emissão de 
opinião técnica, constituindo, assim, documentos que não caracterizam a atuação da área téc-
nica da 4ª CCR. Tais documentos foram classificados conforme tabela unificada do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP) por assunto/tema.

Tabela 16
Laudos Técnicos (LTs), Notas Técnicas (NTs) e

Pareceres  Técnicos (PTs) elaborados em matéria de Meio Ambiente

Tema LT NT PT Total

Agrotóxicos 0 0 1 1

Área de Preservação Permanente 17 1 14 32

Fauna 1 0 2 3

Flora 0 0 1 1

Gestão Ambiental 0 1 8 9

Licenciamento  Ambiental 8 1 62 71

Mineração 0 0 17 17

Ordenamento Territorial 5 0 9 14

Patrimônio Genético 0 0 0 0

Poluição 2 0 15 17

Produtos Controlados/Perigosos 1 0 0 1

Recursos  Hídricos 1 1 14 16

Reserva Legal 0 0 2 2

Saneamento 1 0 10 11

Transgênicos 0 0  0 0
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Unidades de Conservação 2 0 15 17

Zona Costeira 1 2 37 40

Zoneamento Ecológico e Econômico 0 0  0 0

Total 39 6 207(*) 252

Nota: (*) Não computados os PTs classificados em Outros, que totalizam o número de  três.

Tabela  17
Laudos Técnicos (LTs), Notas Técnicas (NTs) e

Pareceres Técnicos (PTs) elaborados em matéria de patrimônio cultural

Tema LT NT PT Total

Gestão e Fomento 0 0 0 0

Patrimônio Arqueológico 1 0 47 48

Patrimônio Arquitetônico 0 0 30 30

Patrimônio  Ferroviário 0 0 7 7

Patrimônio Imaterial 0 0 1 1

Patrimônio Móvel 0 0 2 2

Patrimônio Natural 2 0 3 5

Patrimônio Simbólico 0 0 0 0

Total 3 0 90 93

Nota: (*) Não computados os PTs classificados em Outros, que totalizam o número de 3 (três).

O Gráfico 8 apresenta o total de Laudos Técnicos, Notas Técnicas e Pareceres Técnicos elabora-
dos conforme a região de origem da demanda, sendo a Região Sul a que mais requereu análise 
técnica, com 27,6% (96). Apesar de manter a tendência do ano anterior, no qual a Região Sul já 
apresentava um crescimento significativo de demandas, foi um ano diverso aos anos anterio-
res, em que a Região Sudeste era a que mais requisitava. O número total de solicitações entre 
essas duas regiões são bem similares (96 e 90), podendo até ser afirmado que são equivalentes. 
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Gráfico 8 - Laudos técnicos (LT), Notas Técnicas (NT) e Pareceres Técnicos (PT) por região

Atendendo à diretriz da Procuradoria-Geral da República e à estratégia definida na Oficina de 
Trabalho dos GTs da 4ª CCR, realizada em 2014, com apoio da Assessoria de Modernização e 
Gestão Estratégica, parte da atuação dos GTs foi convertida em projetos específicos. Assim, dos 
quatro projetos finalísticos em andamento na 4ª Câmara, três contam com apoio de analistas/
peritos desta Câmara a saber:

1. Projeto; Diagnóstico das Condições de Conservação do Patrimônio Arqueológico existente 
nas Reservas Técnicas (MPF-ARQ):

Apoio: 1 Arqueóloga

1) Projeto: Mineração Legal – Fase 1: Estado do Espírito Santo:

Apoio: 1 Engenheiro Florestal, 1 Geógrafo e 1 Geóloga.

2) Projeto: Ministério Público pelo Gerenciamento Costeiro (MPF-GERCO):

Apoio: 1 Oceanógrafo

Registram-se alterações ocorridas no quadro de analistas/peritos, quais sejam: um na área de 
engenharia florestal licenciado para acompanhamento de cônjuge, um na área de biologia 
para capacitação e a remoção de um economista.

O ingresso de uma arquiteta, pela necessidade de demandas reais da Câmara na área, e de um 
engenheiro químico, para ocupação de vaga decorrente da exoneração a pedido.
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Como parte do programa de treinamento e capacitação da 4ª CCR, no ano de 2015, os analistas 
peritos participaram de 51 eventos internos e externos, como congressos, cursos e seminários, 
totalizando 92 capacitações. 





Atividades administrativas

6
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Elaboração da proposta orçamentária e gestão dos recursos destinados ao custeio de diárias, 
passagens e eventos.

Recepção/expedição/arquivamento de processos e documentos, prestação de informações so-
bre a tramitação de documentos e processos, elaboração de despachos, ofícios e memorandos, 
autuação de processos, publicação de portarias, credenciamento de novos servidores e estagi-
ários, elaboração da logística necessária à realização de encontros regionais/estaduais e reuni-
ões de grupos de trabalho, entre outros.

Guarda e controle do suprimento de materiais de expediente, gestão do mobiliário e dos equi-
pamentos em uso na 4ª Câmara. 

Controle e requisição de veículos oficiais para transporte de membros e servidores. 

Atendimento, cadastramento e acompanhamento de solicitações de viagens a serviço, deman-
dadas por membros e servidores do MPF, em razão de: reuniões de grupos de trabalho, encon-
tros regionais e temáticos, realização de perícias e vistorias, participação em eventos diversos, 
treinamentos, reuniões técnicas, audiências públicas, entre outros.

Em 2015, excepcionalmente, a Assessoria de Administração também atendeu às demandas de 
viagens a serviço dos integrantes da Ação Conjunta, instituída pelo Exmo. Procurador-Geral 
da República, para apuração do desastre ambiental provocado pelo rompimento de duas bar-
ragens de rejeitos de mineração, ocorrido no mês de novembro no Município de Mariana/MG.

Os recursos orçamentários disponíveis em 2015 foram utilizados para custear eventos diver-
sos e 489 viagens a serviço de membros, servidores e colaboradores eventuais do MPF, que 
desenvolveram atividades relacionadas à temática da 4ª Câmara. A seguir estão apresentados 
os gráficos que demonstram a distribuição dos deslocamentos realizados e os percentuais de 
gastos por tipo de atividade:
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Gráfico 9 - Viagens realizadas em 2015

Gráfico 10 - Gastos por tipo de viagens realizadas em 2015

Os servidores lotados na Assessoria Administrativa participaram de 10 eventos externos, como 
cursos e seminários, objetivando o aperfeiçoamento profissional.
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