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PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PFDC - PGR-00054164-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Altera a composição e/ou coordenação dos Grupos de Trabalho "Combate ao 
Racismo e Promoção da Igualdade Racial", "Migração e Refúgio", "Pessoas Com 
Deficiência", "Mulher, Criança, Adolescente e Idoso: Proteção de Direitos", 
"Liberdades: Consciência, Crença e Expressão" e "Direitos Humanos e 
Empresas", todos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, para o biênio 
2020-2022. 
 

O PROCURADOR FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PFDC/MPF, no uso de 
suas atribuições previstas na Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, relacionadas à defesa dos direitos constitucionais do cidadão, 

considerando pedidos de inclusão de membros em Grupos de Trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; e 
considerando pedidos constantes dos expedientes PR-RN-00055891/2020, PRR2ª-00031053/2020, PR-GO-00002244/2021, bem 

como em mensagem eletrônica enviada pelo coordenador do Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Empresas, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Alterar a Portaria nº 08/2020/PFDC/MPF, de 13 de agosto de 2020, publicada no DMPF-e-Extrajudicial de 14/08/2020, pág.1 

(PGR-00302456/2020), para: 
I - incluir: 
a) no Grupo de Trabalho Combate ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, o Procurador da República Eduardo Santos de 

Oliveira Benones, atualmente lotado na Procuradoria da República no Rio de Janeiro; e 
b) no Grupo de Trabalho Migração e Refúgio, o Procurador da República Guilherme Rocha Gopfert, atualmente lotado na 

Procuradoria da República no Município de Guarulhos. 
II – excluir, a pedido: 
a) do Grupo de Trabalho Pessoas Com Deficiência, a Procuradora da República Clarisier Azevedo Cavalcante de Morais, atualmente 

lotada na Procuradoria da República no Rio Grande do Norte; 
b) do Grupo de Trabalho Mulher, Criança, Adolescente e Idoso: Proteção de Direitos, a Procuradora Regional da República Adriana 

de Farias Pereira, atualmente lotada na Procuradoria Regional da República da 2ª Região. 
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Art. 2º. Designar o Procurador da República Raphael Otávio Buenos Santos, atualmente lotado na Procuradoria da República no 
Município de Apucarana, Estado do Paraná, para coordenar o Grupo de Trabalho Pessoas Com Deficiência. 

Art. 3º. Designar o Procurador da República Enrico Rodrigues de Freitas, atualmente lotado na Procuradoria da República no Rio 
Grande do Sul, para coordenar o Grupo de Trabalho Liberdades: Consciência, Crença e Expressão, em substituição à Procuradora da República Mariane 
Guimarães de Mello Oliveira, atualmente lotada na Procuradoria da República em Goiás, que permanece como integrante. 

Art. 4º.  Designar o Procurador da República Thales Cavalcanti Coelho, atualmente lotado na Procuradoria da República no Município 
de Araguaína, Estado do Tocantins, para coordenar o Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Empresas, em substituição ao Procurador Regional da 
República Vladimir Barros Aras, atualmente lotado na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, que permanece como integrante. 

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CARLOS ALBERTO VILHENA 
Subprocurador-Geral da República  

Procurador Federal dos Direitos do Cidadão 
 

CONSELHO INSTITUCIONAL 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00054442-2021| 
SESSÃO: 1 DATA: 08/02/2021 17:22:21 PERÍODO: 19/12/2020 A 08/02/2021 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 
 
Processo: JFRS/PFU-INQ-5006353-54.2017.4.04.7104 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO 
Origem: PRM-ERECHIM/P.M 
Relator: 20º Ofício do CIMPF(LUCIANO MARIZ MAIA) 
Data: 12/01/2021 
 
Processo: JF/PR/JAC-5006282-97.2018.4.04.7013-IP - Eletrônico 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
Origem: PRM-LONDRINA 
Relator: 7º Ofício do CIMPF(LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA) 
Data: 01/02/2021 
 
Processo: JF/PR/CUR-IANPP-5039847-23.2020.4.04.7000 - Eletrônico 
Assunto: RECORRER AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF 
Origem: PR-PR 
Relator: 3º Ofício do CIMPF(LINDORA MARIA ARAUJO) 
Data: 05/02/2021 
 
TOTAL: 03 PROCESSOS JUDICIAIS 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

Presidente do CIMPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CIMPF - PGR-00054444-2021| 
SESSÃO: 2 DATA: 08/02/2021 17:30:00 PERÍODO: 19/12/2020 A 08/02/2021 

 
PROCESSOS DISTRIBUÍDOS AUTOMATICAMENTE 
 
Processo: 1.32.000.000888/2020-73 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 
Origem: PR-RR 
Relator:19º Ofício do CIMPF(FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS SOBRINHO) 
Data:  13/01/2021 
 
Processo: 1.32.000.000894/2020-21 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O ARQUIVAMENTO 
Origem: PR-RR 
Relator:8º Ofício do CIMPF(ALCIDES MARTINS) 
Data:  15/01/2021 
 
Processo: 1.17.000.001507/2018-65 - Eletrônico 
Assunto: RECURSO SOBRE O DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO 
Origem: PR-ES 
Relator:4º Ofício do CIMPF(CARLOS FREDERICO SANTOS) 
Data:  19/01/2021 
 
Processo: 1.18.000.002428/2020-59 - Eletrônico 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
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Origem: PR-GO 
Relator:18º Ofício do CIMPF(ANA BORGES COELHO SANTOS) 
Data:  20/01/2021 
 
Processo: 1.21.000.000876/2020-22 - Eletrônico 
Assunto: PROMOÇÃO DE CONFLITO 
Origem: PR-MS 
Relator:16º Ofício do CIMPF(ELIANA PERES TORELLY DE CARVALHO) 
Data:  02/02/2021 
 
Processo: 1.25.000.004746/2018-03 - Eletrônico 
Assunto: RECORRER AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF 
Origem: PR-PR 
Relator:3º Ofício do CIMPF(LINDORA MARIA ARAUJO) 
Data:  05/02/2021 
 
TOTAL:  06 PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 

Presidente do CIMPF 
 

CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00053487-2021| 
PORTARIA Nº 15, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão de Inquérito 
Administrativo Disciplinar.  
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 248, e pelo art. 3°, XVII, do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução 
CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), em atenção à solicitação contida no Ofício nº 18/2021-GABSUB-37-SC, da Presidente da Comissão de 
Inquérito Administrativo, Subprocuradora-Geral da República Sandra Verônica Cureau. 

RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 1.00.002.000094/2020-

01, constituída pela PORTARIA CMPF nº 109, de 22 de dezembro de 2020, para conclusão dos trabalhos. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal. 

 
ELIZETA MARIA DE PAIVA RAMOS 

 
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00054270-2021| 
PORTARIA Nº 36, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a Justiça Federal/RS encaminhou cópia do Processo nº 5011305-87.2019.4.04.7110 à 2ª Câmara de 

Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso relacionado ao acordo de não persecução penal; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00054257-2021| 
PORTARIA Nº 37, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu representante que esta subscreve, no cumprimento de suas atribuições constitucionais 

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a Justiça Federal/SP encaminhou cópia do Processo n. 5004333-68.2020.4.03.6181 à 2ª Câmara de 

Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação do dissenso com relação ao acordo de não persecução penal; 
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RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador da 2ª CCR 
 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00054341-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 16 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 14h30, teve início a 575ª Sessão Ordinária de Revisão, realizada 

por videoconferência. Participaram os Membros, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador; Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, 
Membro Titular; Darcy Santana Vitobello, Membro Suplente; Nívio de Freitas Silva Filho, Membro Suplente; todos Subprocuradores-Gerais da 
República; e Marcus Vinicius Aguiar Macedo, Membro Suplente, Procurador Regional da República. Ausente, justificadamente, Nicolao Dino de Castro 
e Costa Neto, Membro Titular, Subprocurador-Geral da República; com seus votos relatados pelo substituto. 

Nos processos de relatoria do Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, participaram da votação a Dra. Darcy Santana Vitobello, 
suplente do 2°Ofício e a Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria do Dr. Nicolao Dino, participaram 
da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1°Ofício e a Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; 
nos processos de relatoria da Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, 
titular do 1°Ofício e a Dra. Darcy Santana Vitobello, suplente do 2°Ofício; nos processos de relatoria da Dra. Darcy Santana Vitobello, participaram da 
votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1°Ofício e Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos 
processos de relatoria do Dr. Nívio de Freitas, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1°Ofício e a Dra. Darcy 
Santana Vitobello, suplente do 2°Ofício e nos processos de relatoria do Dr. Marcus Vinicius Aguiar Macedo, participaram da votação a Dra. Darcy 
Santana Vitobello, suplente do 2°Ofício e a Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício. O item da pauta 142 (Procedimento sob 
nº: 1.30.001.001635/2018-67), foi deliberado por todos os presentes, considerando a data de sua distribuição. 

Secretariados pelo Secretário Executivo, Marcos Cipriano Cardoso Garcia; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de 
Freitas, foram deliberados, nessa sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. DPF/SINOP-INQ-00158/2017 - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2422 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FLORESTA NATIVA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. 
1. Não cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar o delito previsto no art. 50-A da Lei n.º 9.605/98, consistente na supressão de 
aproximadamente 21ha (vinte e um) de floresta nativa sem autorização do órgão competente, ocorrida no Projeto de Assentamento Wesley Manoel dos 
Santos, em Sinop/MT, tendo em vista que: (i) a área em apreço é de tamanho considerável, não se aplicando ao caso o disposto na Orientação 1 - 4ª CCR; 
e (ii) havendo indícios de autoria e materialidade nos autos, suficientes ao oferecimento de denúncia, a avaliação da valoração da ação e do resultado 
revelam serem impositivas a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que autorizam o prosseguimento 
da persecução penal. Precedentes : NFC 1.13.000.002593/2019-53 e JF-AC-0006895- 66.2019.4.01.3000-INQ. 2. Necessidade de se dar efetividade à 
responsabilização ambiental, com a devida reparação do dano na esfera cível, nos moldes do Enunciado n.º 56-4ªCCR. 3. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/PGUA-CRIAMB-5000260-
72.2017.4.04.7008 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2449 – Ementa: 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. DELITOS DOS ART. 
40 E 51 DA LEI 9.605/98. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA GUARAQUEÇABA. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO 
ACORDO. 1. Cabe o acordo de não persecução penal, relativo a incidente instaurado no âmbito da ação penal nº 5003268-28.2015.4.04.7008, na qual 
são apurados os delitos dos arts. 40 e 51 da Lei 9.605/98, na forma do art. 69 do CP, consubstanciados na supressão de 1 ha (um) de vegetação nativa 
secundária do bioma Mata Atlântica, por meio do corte de árvores com motosserra e, posteriormente, plantio de palmito de pupunha, fato ocorrido no 
interior da APA Guaraqueçaba/Estado do Paraná, no curso da ação penal ainda que o processo esteja em andamento (em primeiro ou segundo graus), 
desde que preenchidos os requisitos autorizativos e não incidam os impedimentos constantes do §2º do art. 28-A/CPP, pois é possível a retroação da lei 
mais benigna, ainda que o processo se encontre em fase recursal (REsp. nº 2004.00.34885-7, Min. Félix Fischer, STJ - 5ª Turma). 2. Registra-se que o 
TRF da 4ª Região decidiu no bojo desta ação penal pelo cabimento da análise do ANPP após a prolação de sentença de mérito, bem como pela atribuição 
do órgão do MPF que atua em primeira instância para tal fim. Ademais o Procurador Regional que atua perante o Tribunal não recorreu da decisão, 
precluindo, assim, a possibilidade de discussão da matéria. 3. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 
nº 3/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de acordos de não persecução penal no curso 
da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no 
sentido de que, mesmo naqueles já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos. Precedente: JF/PR-
CUR- 5010960-29.2020.4.04.70000-IANPP. 4. Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal no curso da ação penal, cabendo ao 
membro oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimentos dos requisitos previstos no art. 28-A, do CPP, facultando-se que requeira, com 
fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. TRF4-5002195-85.2019.4.04.7103-ACR - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2423 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS. SUSCITADO: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO. 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORMES. SISPASS. 2ª 
INSTÂNCIA. RECURSO AINDA NÃO APRECIADO. 1. Tem atribuições o Membro oficiante nos autos em sede recursal - Procuradoria Regional da 
República da 4ª Região - para averiguação dos requisitos de cabimento de oferta e realização de Acordo de Não Persecução Penal em processo pendente 
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de julgamento no Tribunal Regional Federal - Ação Penal 50021958520194047103, na qual se apura possível prática do delito descrito no artigo 29, §1º, 
III, C/C §4º, I, da Lei nº 9.605/98, consistente em adquirir, expor à venda, guardar ou manter em cativeiro, sem a devida autorização da autoridade 
ambiental competente, 8 (oito) passeriformes, sendo 4 (quatro) de espécies ameaçadas de extinção, tendo em vista que ainda não esgotaram-se as 
atribuições da PRR da 4ª Região nos autos em epígrafe, cujo recurso nem sequer foi apreciado pelo Tribunal de 2ª Instância. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de 
Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018 - revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19 -, e definiram, no 
item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia 
Processual, da Efetividade e o da Celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, 
mostra-se possível o oferecimento do ANPP; todavia, desde que se preencham os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-
5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime), inocorrente no presente caso. 3 . Voto pela atribuição do Membro 
suscitado (Procuradoria Regional da República da 4ª Região) para deliberar sobre o eventual cabimento e para a realização do Acordo de Não Persecução 
Penal nos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001032/2018-21 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2390 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO TURÍSTICO. 
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível funcionamento de estabelecimento (pousada) utilizador de recursos ambientais e 
considerado potencialmente poluidor, sem as licenças ambientais expedidas por órgãos competentes, tendo em vista que, conforme consignado pelo 
membro oficiante: (i) o licenciamento ambiental da pousada foi regularizado; e (ii) o IMA/AL formalizou Termo de Ajuste de Conduta nº 22/2018, no 
qual o beneficiário reconheceu a conduta de descumprir a legislação ambiental vigente e se comprometeu a regularizar licença de operação para a 
atividade e a adotar as devidas medidas de proteção ao meio ambiente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000520/2018-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – 
Nº do Voto Vencedor: 2487 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ARIE GRANJA DO IPÊ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
legalidade da inscrição de ocupação efetivada pela SPU referente a um imóvel de propriedade da União inserido na ARIE Granja do Ipê, no Distrito 
Federal, tendo em vista que: (i) o objeto do presente feito guarda demasiada proximidade com o objeto do feito que o originou, qual seja o IC 
1.16.000.000141/2018-44, que se ocupa da verificação da regularidade ambiental dos imóveis objeto das Inscrições de Ocupação de propriedade da 
União na ARIE Granja do Ipê, para alcançar os objetivos do Plano de Manejo desta UC, de maneira que nos autos de ambos os feitos, foram acostados 
documentos idênticos; e (ii) para evitar a duplicidade desnecessária de documentos, verifica-se que a questão em voga será melhor acompanhada no bojo 
do IC 1.16.000.000141/2018- 44. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.002367/2020-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2470 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. AVE SILVESTRE. 1. 
Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a apreensão de três espécimes da fauna 
silvestre nativa (um Sporophila caerulescens, um Sporophila plumbea, dois Sicalis flaveola), mantidos em cativeiro, sem a devida licença da autoridade 
ambiental competente, na cidade satélite de Samambaia, Distrito Federal, tendo em vista que: (i) o fato de a fiscalização ter sido efetuada pelo órgão 
ambiental federal (IBAMA), por si só, não é motivo suficiente para atrair a competência da Justiça Federal; e (ii) conforme consignado pelo membro 
oficiante, não há indícios nos autos de transnacionalidade do delito, tampouco o espécime da fauna silvestre encontra-se ameaçado de extinção ou é 
oriundo de área pertencente ou protegida pela União, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou 
empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, IV, da Constituição Federal: Precedente: NF 
1.16.000.002001/2020-25. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000662/2019-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2083 – 
Ementa: RECURSO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITOS 
DE MINÉRIO DE FERRO. BRUMADINHO/MG 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, inicialmente, para apurar a segurança e 
estabilidade da Barragem B2, e posteriormente alargado para incluir a barragem B1, ambas alteadas a montante para rejeitos de minério de ferro, 
pertencentes à Mineração Geral do Brasil S/A e localizadas no município de Brumadinho/MG, originário do Procedimento de Acompanhamento nº 
1.00.000.005593/2016-11 da Ação Coordenada pela 4ª CCR, em razão do ajuizamento da ACP nº 62705-61.2013.4.01.3800 (conexa à ACP nº 15538- 
82.2012.4.01.3800/3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais), após a vinda aos autos de Recurso manejado pelo Procurador da República 
oficiante, tendo em vista que: (i) as provas a serem deferidas e realizadas na instrução da ação judicial, a exemplo de perícias, não garantem que sejam 
verificadas todas as questões sugeridas na NT 4ª CCR nº 01/2020; (ii) o ajuizamento da demanda não afasta as atribuições do MPF decorrentes da Ação 
Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração proposta pelo GT Mineração da 4 CCR e a necessidade de apuração das sugestões elencadas na 
NT 4ª CCR nº 01/2020, sendo que eventuais irregularidades apuradas na via extrajudicial, que não estejam abarcadas no pedido judicial, podem tornar 
necessária a propositura de outra ação conexa. 2. Voto por manter a decisão pela não homologação do arquivamento, remetendo-se os autos ao CIMPF. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003593/2016-19 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2519 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
BARRAGEM DE MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGEM VARGEM GRANDE/MG. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em procedimento instaurado para averiguar a segurança da Barragem Vargem Grande, localizada em Nova Lima/MG, tendo em vista 
que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) eventual dano seria da atribuição do Ministério Público Estadual, pois não há indícios de dano, 
efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, nem que afete mais de um Estado ou país limítrofe, não é 
empreendimento licenciado pelo IBAMA ou que se vislumbre possível responsabilização de autarquia ou outro ente federal pela omissão no dever de 
fiscalização do empreendimento, conforme Enunciado nº 7 da 4ª CCR; (ii) a questão foi judicializada pelo MP/MG, autos da Ação Civil Pública nº 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 6 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

5013909-51.2019.8.13.0024, que abrange a Barragem Vargem Grande, sendo que o MP Estadual adotou as providências necessárias em relação à referida 
barragem, tendo sido o empreendedor, em decorrência da decisão judicial que deferiu a liminar, obrigado a adotar uma série de medidas relacionadas à 
segurança da mencionada barragem e outras, levando-se em conta, inclusive, a realização das adequações técnicas para atendimento integral à legislação; 
e (iii) o acervo probatório colacionado aos autos em epígrafe poderá subsidiar a atuação do MPE/MG. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. 1.22.003.000916/2016-92 - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2445 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH). COBRANÇA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar suposta irregularidade na cobrança da Taxa Anual por Hectare (TAH) na hipótese de desistência do interessado, que ficaria dispensado do 
pagamento da citada taxa pelo DNPM, em Uberlândia/MG, tendo em vista que a exigência do pagamento está prevista legalmente, pois: (i) o fato gerador 
da TAH ocorre na data de publicação (art. 20, II, do Código de Mineração) e os subsequentes aniversários do alvará de pesquisa; (ii) o vencimento é 
estabelecido conforme Portaria nº 503/99, editada pelo Ministério de Minas e Energia; e (iii) o titular da taxa relativamente ao novo ciclo anual não se 
exime do pagamento nas seguintes situações: a) renúncia ao alvará de pesquisa; b) apresentação do relatório final de pesquisa na mesma data de publicação 
do alvará ou da sua prorrogação, ou na mesma data de aniversário do título, nos termos do art. 8º do Manual de Procedimentos para Cobrança da TAH e 
Multas aplicadas pela inobservância da Legislação Minerária, aprovado pela Portaria nº 365/2010 do Diretor-Geral do DNPM, não se vislumbrando, ao 
menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Impossibilidade de comunicação 
do representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000186/2018-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2342 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. AREIA. USO DE DRAGA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar eventual atividade irregular de empresa 
com uso de draga, ocorrido no município de São João Batista do Glória/MG, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) foi 
constatado que as atividades da empresa mineradora não foram irregulares, de modo que não houve descumprimento das condições da licença ambiental; 
(ii) a atividade desenvolvida pela empresa extratora encontra-se dentro das poligonais previstas no Certificado LOC n° 094/2017; e (iii) o término das 
supostas irregularidades foi confirmado por meio de contato telefônico com a representante. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000931/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2365 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
autuada para apurar possível crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, pelo transporte de 10 (dez) m³ de madeira serrada, essência 
Ananin, sem autorização outorgada pelo órgão ambiental competente, em Igarapé Miri/PA, tendo em vista: (i) que a pretensão punitiva do Estado se 
encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, considerando o tipo penal enquadrado e a antiguidade do fato, 
que remonta ao ano de 1996; e (ii) o índice de desvalor da ação e do resultado, nos termos da Orientação nº 01- 4ª CCR, em que pese a multa administrativa 
aplicada pelo Ibama, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), ter sido inscrita em dívida ativa e, posteriormente, cancelada em razão da 
prescrição. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 
1.23.003.000293/2014-59 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2638 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS. 
CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES. IBAMA. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a regularidade do espaço para recebimento e guarda de animais silvestres na unidade do IBAMA no Município de Altamira/PA, 
tendo em vista que: (i) conforme apurado pela procuradora da República oficiante, o IBAMA vem utilizando o Centro de Estudos Ambientais - CEA da 
Norte Energia, construído para acolher os animais resgatados quando do enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica Belo Monte no Rio Xingu, 
conforme condicionante da Licença de Operação do empreendimento; (ii) o CEA possui estrutura adequada para o recebimento de animais silvestres, 
sendo interesse do IBAMA que esse espaço seja redefinido como um Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS; e (iii) as dificuldades estruturais 
vivenciadas pelo IBAMA já vem sendo apuradas em outro procedimento mais antigo, IC 1.23.003.000243/2010-48, no qual pode ser requisitada a 
edificação do CETAS-Altamira, além do incremento de recursos humanos, ante a lotação de apenas três servidores para toda a região, dois deles em vias 
de aposentação ainda em 2020. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA 
Nº. 1.23.005.000030/2019-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
2466 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CAUSAR DANO AO BIOMA 
AMAZÔNICO. AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possível 
dano ao meio ambiente relativo a conduta de destruir a corte raso 5.600,00 (cinco mil e seiscentos) hectares de Floresta da Amazônia Legal, objeto de 
especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no município de São Félix do Xingú/PA, tendo em vista que há interesse federal, 
consubstanciado na celebração de termo de cooperação técnica entre o Ibama e o MPF, em buscar a reparação do dano à floresta e ao Bioma Amazônico, 
com seus espécimes em extinção, diante da presença de conduta que consiste no corte raso da vegetação em áreas superiores a 60ha; e em garantir, por 
meio do Projeto Amazônia Protege, a recomposição da área, obtendo perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais 
difusos derivados do desmatamento. Precedente: NF 1.32.000.000996/2019-11. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000105/2016-15 - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2488 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. POLUIÇÃO. PICHAÇÕES. PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUEOLÓGICO. SÍTIO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental no Sítio Arqueológico Lagoa do Escuro, decorrente de possível 
exploração mineral de granito, sem autorização da autoridade ambiental competente, e de pichações no mencionado sítio, no município de Taperoá/PB, 
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tendo em vista que: (i) o IPHAN informou que a exploração mineral é de pequena escala, provavelmente informal e que não ocorre há pelo menos 3 
anos; e (ii) a SUDEMA aduziu que não foi possível identificar o responsável pela prática criminosa de pichação, bem como constatou-se que não há, 
atualmente, extração ou instalação de empreendimento para exploração de minérios na área do Sítio Arqueológico. 2. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17-§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000133/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2401 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. DELIMITAÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE CERCA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades consistentes na delimitação e 
instalação de cerca, sem qualquer autorização dos órgãos competentes, impedindo o tráfego de pessoas, descida e retirada de barcos e estacionamento de 
veículos, e com destruição de 0,01 (zero vírgula um) ha de área de mangue, conforme Auto de Infração Ambiental 124384 - PM Ambiental, em 
Antonina/PR, tendo em vista que: ( i ) o feito foi desmembrado para a apuração criminal da questão referente ao dano ambiental, instaurando-se o 
procedimento n. 1.25.007.000135/2019-07, no qual foi determinada a instauração de Inquérito Policial, atualmente em trâmite na Delegacia de Polícia 
Federal em Paranaguá; (ii) a PM Ambiental informou que, em nova fiscalização, constatou que a área encontrava-se da mesma forma do dia em que fora 
embargada; (iii) a SPU esclareceu que a área não é bem de uso comum do povo e que está cadastrada sob o RIP 7421.0100146-04, sendo que, para o seu 
cancelamento, deve haver manifestação da Prefeitura ou do órgão ambiental; (iv) ainda segundo a SPU, a inscrição de ocupação limita-se a uma área 
antropizada, não havendo registro no órgão de que havia vegetação de mangue no local; (v) o ICMBio consignou que a área encontra-se fora dos limites 
da APA de Guaraqueçaba; (vi) a SPU informou que a área cadastrada não impede o acesso à água, uma vez que a porção à direita da área tem acesso 
livre; (vii) embora a Prefeitura de Paranaguá tenha manifestado interesse sobre a área, eventual cancelamento do RIP 7421.0100146-04 deve dar-se 
perante a SPU, prescindindo-se da mediação pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.004.000350/2017-19 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2193 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO MINERAL. ARGILA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento 
instaurado para acompanhar as medidas de recuperação ambiental a serem implementadas diante da extração clandestina de argila ocorrida em 2008 na 
Encruzilhada Povinho, interior do município de Ibirapuitã/RS, tendo em vista, conforme consignado pelo Membro oficiante, a não constatação de 
incidência das hipóteses de atribuição federal constantes do Enunciado nº 7 da 4º CCR. Precedente: PIC 1.13.000.000994/2019-79. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000567/2020-
84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2495 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. MAR. DESCARTE IRREGULAR DE ÓLEO. 
PETROBRAS. PLATAFORMA PNA-1. BACIA DE CAMPOS/RJ. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o crime do art. 54 da 
Lei n. 9.605/98, consistente no descarte irregular de água de uso com concentração de óleo bruto de 195 mg/l (cento e noventa e cinco miligramas por 
litro), volume superior ao valor máximo diário estabelecido na Resolução CONAMA n. 393/2007, fato constatado em 23/03/2018, na Plataforma PNA-
1, na Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista: (i) a informação prestada pelo IBAMA em relatório consignando que o descarte de 
óleo irregular foi em alto-mar, tendo sido adotadas as medidas de regularização dos padrões e comunicação às autoridades; e (ii) a suficiência da 
penalidade administrativa, consistente na aplicação de multa de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme Processo Administrativo IBAMA n. 
02002.001206/2019-81, ante a dificuldade de detecção da irregularidade, salvo no longo prazo, bem como a ausência de registro de danos imediatos à 
fauna marinha ou à área sensível, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação 1-4ª CCR. 
Precedente: 1.35.000.000679/2020-18. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 
1.30.015.000594/2020-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2485 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DO RIO INDAISSÚ. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar possível delito 
decorrente de obra potencialmente poluidora na área de preservação permanente do rio Indaiassú, situado no Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) o 
ICMBio informou que a obra se encontra fora da Unidade de Conservação APA da Bacia do Rio São João; (ii) não há tipificação penal equivalente para 
a conduta investigada, configura-se apenas infração administrativa; e (iii) o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas 
nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, diante da aplicação de multa administrativa no valor de R$5.000,00 (cinco 
mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da 
Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000012/2005-83 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2392 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ. ATIVIDADE DE EVENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar danos ambientais na Reserva Biológica do Tinguá, no município de Duque de Caxias/RJ, provocados por atividades exercidas pelo Parque Ana 
Dantas Promoções e Eventos e apurados em laudo pericial no processo penal n. 2004.51.10.003954-9, tendo em vista a judicialização do objeto, por meio 
de Ação Civil Pública nº 5005358-34.2020.4.02.5118 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando a reparação e recuperação da área, mediante 
a adequação e execução de PRAD, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 
1.30.020.000263/2019-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2421 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA 
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SÃO JOÃO. TRILHAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a existência e a regularidade de trilhas esportivas para 
motociclistas, em área privada no interior da APA São João, em Gaviões, no município de Silva Jardim/RJ, tendo em vista que: (i) o ICMBio promoveu 
vistoria e apresentou o Relatório Técnico 99/2019 informando que não localizou nenhuma evidência de ação de motociclistas na área, a qual não faz mais 
parte do trajeto do 6º Trilhão de Lavras, e que intensificaria as fiscalizações preventivas na região; (ii) a Prefeitura informou que efetuou vistoria na área 
e não encontrou evidências de prática esportiva recente, sendo que o trajeto do evento dos motociclistas atualmente não passa mais pela propriedade em 
questão. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.000057/2020-
39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2398 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. PARQUE NACIONAL PACÁAS NOVOS. TERRA INDÍGENA URU EU WAU WAU. INVASÕES. DUPLICIDADE DE 
INVESTIGAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a notícia de novas invasões no PARNA 
Pacáas Novos, UC sobreposta à Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, porção de Campo Novo, no Estado de Rondônia, tendo em vista que: (i) os fatos novos 
apresentados pelo ICMBio são todos os autos de infração lavrados na região entre 2016 e 2020, o que torna inviável a investigação dada a concentração 
num só apuratório de todas as ilegalidades perpetradas na UC, além de os autos de infração já terem sido encaminhados individualmente para análise 
ministerial, gerando, quando cabível, a respectiva persecução criminal; e (ii) grande parte dos autos de infração mais recentes, segundo levantamento 
feito dos envolvidos, corresponde à organização criminosa que foi alvo da Operação Terra Protegida, deflagrada em setembro de 2019 pela Polícia 
Federal, no bojo do IPL 077/2017-DPF/GMI/RO e PIC 1.31.002.000021/2019-00, com ação penal já em curso, conforme cópia da denúncia anexa, pelo 
que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com 
remessa dos autos para a 6ª CCR para eventual exercício de sua atribuição revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000201/2019-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2481 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS 
HÍDRICOS. LAGOAS. AUMENTO DO NÍVEL DE ÁGUA. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado 
para apurar o aumento do nível de águas nas lagoas formadas no município de Forquilhinha/SC, bem como mau cheiro e proliferação de mosquitos, 
decorrente de eventual aumento de obras, como estrada de ferro, ponte de acesso, recuperação ambiental e obstrução de drenagens, tendo em vista que, 
oficiado, o manifestante não apontou fatos concretos ou fatos consistentes em elementos mínimos a fim de dar continuidade à apuração. 2. Representante 
comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000106/2020-99 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2490 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE 
MARINHA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar representação acerca de 
construção de duas casas em área de preservação permanente no Costão de Laranjeiras, município de Balneário Camboriú/SC, tendo em vista que: (i) as 
diligências realizadas tanto pela Polícia Militar Ambiental, quanto pelo IMA, apontaram que o local das edificações não se trata de preservação 
permanente e que não foram constatadas supressões recentes de vegetação; (ii) o ocupante firmou termo de compromisso com o município no qual se 
comprometeu a retirar as edificações não residenciais, tendo cumprido apenas parcialmente o acordado; (iii) em que pese a aparente irregularidade das 
edificações, elementos nos autos indicam que o ocupante está no local há mais de 20 (vinte) anos; e (iv) de acordo com o membro oficiante, a matéria 
está sendo discutida na esfera judicial. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000570/2015-13 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – 
Nº do Voto Vencedor: 2443 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL (BR-101). DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS. 
RIACHO CABOBLÉ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade de empreendimento referente às obras de 
duplicação de trecho de rodovia federal (BR-101), com impactos a uma propriedade privada e ao Rio Caboblé, no Município de Rosário do Catete/SE, 
tendo em vista que: (i) as obras executadas e em execução no lote 2/SE não interferiram no riacho e circunvizinhanças, conforme informado pelo DNIT; 
(ii) é prescindível outorga de direito de uso de recursos hídricos superficiais ou de pequena captação, conforme informações da SEMARH; e (iii) foi 
concedida outorga para retificação do trecho do Riacho Caboblé por meio da Portaria 22/2019 SEDURBS, regularizando a questão relativa ao uso da 
água. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS-MG Nº. DPF-UDI-INQ-
00077/2019 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2415 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DIAMANTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para investigar a prática, em tese, de mineração irregular de diamante na Fazenda Shiraz, na zona 
rural do Município de São Gonçalo do Abaeté/MG, ocorrida em 31/07/2018, crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, 
tendo em vista que, conforme apurado pela autoridade policial e perícia in loco realizada em 25/07/2019, não foi constatado vestígio de extração mineral 
recente ou pretérita, inexistindo dano ambiental relacionado a alguma atividade minerária, ausente portanto a materialidade delitiva dos crimes 
investigados, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte 
do MPF. Precedente: SPF/RR-0132/2016-INQ. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA Nº. JF/ES-*CRIAMB-0001335-69.2015.4.02.5001 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 2030 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N.º 03/2018-2ª, 4ª E 5ª CCR. 
1. É prematura decisão de que cabe ou não o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - incidente instaurado no âmbito a Ação Penal 0001335-
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69.2015.4.02.5001 - na qual se apura possível prática dos delitos descritos nos artigos 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, devido à extração 
irregular de areia entre, supostamente entre 2007 e 2017, cerca de 11.000 (onze mil) metros cúbicos de material mineral bruto, no Município de Domingos 
Martins/ES, tendo em vista que: (i) em que pese o MPF tenha considerado insuficientes os documentos anexados pelo autor para comprovar a 
incapacidade subjetiva de reparação do dano por circunstância financeira e idade avançada (extrato de pagamentos de benefício previdenciário, laudo 
médico e documentos que demonstram tratativas com o órgão ambiental), faz-se necessário que o autor seja intimado, na pessoa de seu advogado, como 
sugerido pelo Juízo competente, para apresentar documentação complementar específica, tal como o informe de renda e bens entregues à Receita Federal 
Brasileira do último ano, a relação de bens do inventário pendente (citado como empecilho à entrega de imóvel para fins de compensação ambiental), 
faturas de prestação de serviços cotidianos e comprovantes de despesas com medicamentos, entre outros elementos probatórios que permitam aferir 
concretamente o patamar de rendimentos e gastos vivenciados pelo autor, a fim de se verificar a dispensa da reparação no caso em apreço para fins de 
firmamento do ANPP, exceção legal constante do art. 28-A, I, do CPP; e (ii) necessária, subsidiariamente, a avaliação pelo órgão ambiental quanto à real 
necessidade de recuperação da área, diante da alegação do autor de sua regeneração natural. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF 
editaram a Orientação Conjunta 03/2018 - revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19 -, e definiram, no item 8, a possibilidade de 
oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e o da 
Celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível o oferecimento 
do ANPP, todavia, desde que se preencham os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 
766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime), inocorrente no presente caso. Registro do entendimento do Relator, em obiter dictum, de que o ANPP 
somente é cabível até o julgamento em segunda instância. 3. Voto pela devolução dos autos à origem para as diligências requeridas. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/CUR-CRIAMB-5016508-69.2019.4.04.7000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2280 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA PERÍODO PROIBIDO. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA 
N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 5016508- 
69.2019.4.04.7000, na qual é apurada a prática de pesca de camarão no período do defeso, no Município de Guaraqueçaba/PR, delito capitulado no artigo 
34, caput, da Lei n. 9.605/1998, ainda que os fatos sejam anteriores à Lei 13.964/19 e a denúncia tenha sido recebida em 15 de abril de 2019, desde que 
preenchidos os requisitos autorizativos e não incidam os impedimentos constantes do § 2º, do art. 28-A, CPP. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação 
e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a 
possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da 
efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível 
a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960- 29.2020.4.04.7000-
IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime). 3. Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo 
ao membro oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais, facultando-se que requeira, com fundamento em sua 
independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/CUR-IANPP-5030903-32.2020.4.04.7000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2254 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ART. 40 DA LEI 9.605/98. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N.º 
03/2018-2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. Cabe o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - incidente instaurado no âmbito a Ação Penal 028417-11.2019.4.04.7000 
- na qual se apura possível prática do delito descrito no artigo 40 da Lei nº 9.605/98, consistente em causar dano direto ou indireto às unidades de 
conservação federal, no Estado do Paraná, tendo em vista que, em que pese os fatos sejam anteriores à Lei 13.964/19 e a denúncia tenha sido recebida 
em 07 de junho de 2019, o ANPP pode ser oferecido em caso de ações criminais já iniciadas, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme 
Orientação Conjunta 03/2018 - 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF 
editaram a Orientação Conjunta 03/2018 - revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19 -, e definiram, no item 8, a possibilidade de 
oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e o da 
Celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível o oferecimento 
do ANPP; todavia, desde que se preencham os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 
766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime), inocorrente no presente caso. Registro do entendimento do Relator, em obiter dictum, de que o ANPP 
somente é cabível até o julgamento em segunda instância. 3. Voto pelo cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos 
legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 
29) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.013906/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2269 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. (PGR-PCA-PGR). CONHECIDO COMO 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. ENUNCIADO 15 DO PGR E PORTARIA PGR/MPF 732, DE 16/9/2017. MEIO AMBIENTE. INSERÇÃO DE 
DADOS FALSOS. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS FLORESTAIS. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). DOCUMENTO 
PÚBLICO FEDERAL. AUTARQUIA FEDERAL IBAMA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar na Notícia de Fato Criminal nº 
1.25.007.000282/2018-98 (autuada como conflito negativo na PGR como Procedimento de Conflito de Atribuição (PGR-PCA-PGR) para apurar a prática 
do deito previsto no artigo 46, parágrafo único da Lei 9605/98, e artigo 299 do Código Penal, consistente na apreensão de madeira transportada 
ilegalmente (Essência Ipê) em desacordo com licença outorgada pela autoridade competente, produto divergente constante na documentação florestal, 
fiscal e aduaneira, acobertada com Guias Florestais e Notas Fiscais ideologicamente falsas, apresentadas na fiscalização ambiental, bem como inserção 
de informações falsas no Sistema Oficial de Controle do IBAMA (SISDOF), no município de Aripuana/MT, tendo em vista: (i) a inserção de dados falsos 
no sistema de controle de produtos florestais via DOF, documento público federal, sistema esse que é mantido, administrado pelo IBAMA, autarquia 
federal, que deve fiscalizar a origem, o fluxo e transporte de produtos federais, em atribuição própria, conforme lhe impõe o artigo 7º da Lei Complementar 
140/2011, e os artigos 35 e 36 da Lei 12.651/2012; e (ii) a apresentação de documentos ideologicamente falsos (guias e notas fiscais) perante a fiscalização 
realizada por servidores públicos federais, no caso, agentes da autarquia federal - IBAMA, circunstância que também demonstra o interesse federal na 
questão, nos termos do artigo 109, IV da Constituição Federal. 2. Nos termos da Portaria PGR/MPF 732, de 16/9/2017, em seu Enunciado 15, "o conflito 
de atribuições entre Ministério Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no órgão federal for 
homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo". No presente caso, a declinação do 
feito ao MP Estadual, nos autos da Notícia de Fato Criminal nº 1.25.007.000282/2018-98, não foi submetida ao crivo revisional desta 4ª CCR, razão pela 
qual se conhece do presente conflito negativo como declinação de atribuições. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições ao MP Estadual, 
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com o reconhecimento da atribuição do feito ao Ministério Público Federal, facultando-se ao Procurador da República que requeira, com fundamento em 
sua independência funcional, a designação de outro membro para atuar ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001021/2017-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2349 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA COSTA DOS CORAIS. PISCINAS NATURAIS. PASSEIOS DE BARCO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade na venda de passeios de barcos para a piscina natural de Ponta do Mangue, em local não 
permitido (APA Costa dos Corais), no município de Maragogi/AL, tendo em vista que: (i) os infratores foram autuados, com a aplicação de multa e 
embargo da atividade; e (ii) o ICMBio regulamentou, através da Portaria nº 412/18, a visitação das piscinas naturais na APA Costa dos Corais, não 
havendo mais que se falar em local proibido, nos termos antes existentes. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000301/2016-60 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 2318 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. 
RIO SÃO FRANCISCO. AFLUENTE. JUDICIALIZAÇÃO. ENUNCIADO 11 DA 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
investigar notícia de que a Prefeitura de Belo Monte/AL possuía um posto de combustíveis clandestino, em que seriam armazenados centenas de litros 
de combustíveis em reservatórios impróprios, ocorrendo vazamentos que contaminam riacho afluente do rio São Francisco, tendo em vista que: (i) de 
acordo com o IMA, o depósito de combustíveis do município objeto do inquérito civil fora desativado e as multas aplicadas foram devidamente pagas 
pela Municipalidade; e (ii) o MPF ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Belo Monte/AL, com objetivo de obrigá-lo a elaborar estudo 
da abrangência dos impactos ambientais causados pelo funcionamento do posto de combustíveis clandestino descrito no Auto de Infração 000146-IMA, 
além de elaborar e executar Plano de Recuperação de Área Degradada, referente à área afetada pelo funcionamento do posto de combustíveis clandestino, 
restando comprovado nos autos a adoção da medida judicial, nos termos do Enunciado 11-4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento por denúncia anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.002352/2019-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2020 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito da 4ª CCR, de procedimento preparatório instaurado para apurar possível 
expedição de um decreto municipal de forma arbitrária (suspensão de todas as atividades de extração de areia), a instituição de um tributo indevido 
cobrado sobre o volume de recursos minerais extraídos e o pagamento de valores indevidos realizado por empresários que extraem areia no município 
de Novo Airão/AM, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) foi publicado o Decreto nº 14 de 25/02/2019 para revogar 
parcialmente o decreto anterior no "pertinente à suspensão das Licenças de Conformidade"; (ii) o alegado tributo indevido, trata-se do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, que tem como fundamento legal o art. 8º da LC 116/2003; e (iii) não há nos autos qualquer documento que 
corrobore a alegação de pagamento de valores indevidos, sendo que a representação faz referência a áudios que não foram juntados, e após a notificação 
do representante para complementar a documentação, manteve-se inerte. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com a remessa dos autos à 5ª 
CCR para eventual exercício de sua competência, em face de a notícia referir-se também a possível improbidade administrativa. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002961/2018-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2454 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS 
HÍDRICOS. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. BARRAGEM DE ACÚMULO DE ÁGUA (AÇUDE). SUPOSTO IMPEDIMENTO DE ACESSO DA 
POPULAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto impedimento do acesso às aguas da barragem pública 
Bragantino, à população circunvizinha, para suas necessidades domésticas, bem como contaminação das águas do reservatório, por insumos e resíduos 
veterinários e agrotóxicos advindos de atividade agropecuária na propriedade particular em que se encontra, no município em Maranguape/CE, tendo em 
vista que: (i) de acordo com o relatório de inspeção da barragem do Açude Público Bragantino, apresentado pelo Departamento Nacional de Obras contra 
a Seca (DNOCS), não existe restrição física às águas do açude, sendo mantidos os corredores de acesso às comunidades, por meio de trilhas e veredas; 
foi afirmado ainda que a água do açude possui coloração marrom, densa vegetação aquática e viscosidade acentuada, não sendo apropriada para lazer; 
(ii) a Secretaria de Agricultura, Pesca e Recursos Hídricos (SEAGRI) consignou que, em visita in loco, não constatou irregularidades na preservação do 
açude, tampouco haveria impedimento de acesso às águas aos moradores ou teria sido identificado o uso de remédios veterinários ou agrotóxicos no 
local. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 1.20.005.000136/2018-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2387 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DO RIO VERMELHO. EROSÃO. BR-364. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar suposto dano ambiental em área de preservação permanente, devido a erosão decorrente da obra de construção do viaduto na BR 364, sob a 
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no município de Rondonópolis/MT, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo membro oficiante: (i) vistoria realizada pela SEMMA constatou que as medidas cabíveis (redimensionamento do dissipador de energia 
do sistema de drenagem) com vistas à correção da irregularidade na obra mencionada foram executadas pela concessionária responsável; e (ii) todas as 
providências adequadas ao caso foram adotadas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000271/2014-43 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
2437 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. BASALTO. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar a adoção de medidas de recuperação de dano ambiental decorrente da lavra ilegal do minério basalto, por empresa 
de construção, em área particular situada no Município de Guia Lopes da Laguna/MS, tendo em vista: (i) a constatação de que a área inicialmente 
apontada como explorada ilegalmente está regular desde 2012, considerando o seu licenciamento por meio da LO 24/2009, expedida pelo Instituto de 
Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul (IMASUL) referente ao Processo DNPM 868.282/1990, título autorizativo que é de outra empresa denominada 
Mineração Bortoletto Ltda; e (ii) a inexistência de degradação ambiental, ausência de carreamento de sedimentos no local da extração do mineral e 
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constatação de paralisação da lavra minerária, conforme informações da ANM e do órgão ambiental IMASUL, não havendo, portanto, outras medidas a 
serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.001886/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2276 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS. LIXO HOSPITALAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento instaurado para 
apurar supostas irregularidades relacionadas ao armazenamento, tratamento e destinação de resíduos sólidos, inclusive hospitalares, por parte de empresa 
privada sediada no município de Contagem/MG, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, o objeto em exame não se encontra 
inserido no rol de competência da Justiça Federal, previsto no artigo 109 da Constituição da República, em virtude da ausência lesão a bens, serviços ou 
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000025/2018-80 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2397 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROJETO DO INCRA. PARCELAMENTO. RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. POÇO 
TUBULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais decorrentes de implantação de loteamento e 
extração de água subterrânea, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, em Projeto de Assentamento do INCRA, no município de Uruana de 
Minas/MG, tendo em vista que: (i) quanto à extração de água subterrânea, a autarquia ambiental atuou efetivamente para coibir o dano, com aplicação 
de multa e regularização da atividade; e (ii) quanto ao eventual dano ambiental, o IBAMA adotou medidas administrativas, com lavratura de auto de 
infração e aplicação de multa no valor de R$ 436.740,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais), inscrita em dívida ativa para fins 
de ajuizamento de execução fiscal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000065/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2483 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FAUNA. PESCA. PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar o dano ambiental decorrente de pesca ilegal no interior do Parque Nacional Grande 
Sertão Veredas, havendo a apreensão de um cágado morto, um filhote de jacaré morte e dois peixes (traíra) mortos, no Município de Chapada Gaúcha/MG, 
tendo em vista que: (i) a aplicação de sanção administrativa em desfavor do investigado, no valor R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), é suficiente 
para a prevenção e repressão do ilícito, bem como para a composição civil dos danos; e (ii) instaurou-se o IPL 2019.0003681 (E-pol), recentemente 
relatado no sentido do indiciamento do autuado pelo crime do art. 34 da Lei n. 9.605/98. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000514/2020-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 2238 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o delito 
tipificado no art. 46 da Lei 9.605/98, consubstanciado na destruição de 10,82 ha (dez vírgula oitenta e dois) de floresta amazônica sem licença válida, 
ocorrido em Portel/PA, tendo em vista: (i) a área em apreço é de tamanho considerável, não se aplicando ao caso o disposto na Orientação 1 - 4ª CCR; 
(ii) havendo indícios de autoria e materialidade nos autos, suficientes ao oferecimento de denúncia, a avaliação da valoração da ação e do resultado revela 
ser impositiva a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que autorizam o prosseguimento da persecução 
penal. Precedentes : NFC 1.13.000.002593/2019- 53 e JF-AC-0006895-66.2019.4.01.3000-INQ 2. Necessidade de se dar efetividade à responsabilização 
ambiental, com a devida reparação do dano na esfera cível, nos moldes do Enunciado n.º 56-4ªCCR. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001177/2019-91 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2341 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E 
MONUMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o desabamento de parte de um casarão histórico, ocorrido em março 
de 2019, no município de Belém/PA, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, restou informado pelo IPHAN que houve a 
reconstituição das partes danificadas e foi juntado relatório fotográfico que comprova a restauração do patrimônio cultura, não havendo qualquer outra 
medida a ser adotada no presente procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL 
Nº. 1.23.000.002197/2018-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2212 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX MÃE GRANDE DE CURUÇÁ. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar a prática do delito do art. 34 da Lei 9.605/98, consubstanciado em pescar sem licença de autoridade competente em rio 
localizado no interior da RESEX Mãe Grande de Curuçá, no município de Curuçá/PA, tendo em vista que: (i) a conduta do infrator não foi praticada em 
período de defeso e não apresenta periculosidade social; (ii) restou demonstrada a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental de apreensão 
de um barco, motor e petrechos de pesca, além da aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo 
e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01- 4ªCCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000307/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 2196 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. CASTANHEIRA. 1. Cabe o arquivamento de NF instaurada para apurar 
o possível dano ambiental proveniente de irregularidade consubstanciada em manter em depósito 39,95 (trinta e nove vírgula noventa e cinco) m³ de 
madeira em tora, da essência castanheira, espécie ameaçada de extinção, sem licença da autoridade competente, no Município de Eldorado dos 
Carajás/PA, tendo em vista que: (i) quanto ao aspecto cível, as medidas administrativas adotadas pelo IBAMA no âmbito do processo administrativo n.º 
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02018.003519/1998-18, com multa cujo valor acrescido em mora é de R$8.137,92 (oito mil, cento e trinta e sete reais e noventa e dois centavos), são 
suficientes para a reparação do dano; e (ii) na seara penal, a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 
109, V do CP, tendo a prescrição ocorrido em 20/07/2002. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000311/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 2223 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. USO 
INDEVIDO DE ATPF (ATUAL DOF) RASURADA. 1. Cabe o arquivamento de NF autuada para apurar possível ilícito ambiental previsto no art. 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/98, consubstanciado em utilizar indevidamente ATPFs (atual DOF) rasuradas, de numeração 3217644, 3127716, 3217715 
e 3217746, para o transporte de madeira serrada, no Município de Eldorado dos Carajás/PA, tendo em vista que: (i) na seara penal, a pretensão punitiva 
estatal restou fulminada pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, III, do CP, tendo a prescrição ocorrido em 1º/6/2011; e (ii) quanto ao 
aspecto cível, considerando a antiguidade do fato e que não há comprovação de dano ambiental concreto, as medidas administrativas adotadas pelo 
IBAMA no âmbito do processo administrativo n.º 02018.002586/1999-51, com multa cujo valor acrescido em mora é de R$3.317,59 (três mil, trezentos 
e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), são suficientes para a reparação de eventual dano. Precedente: 1.25.000.003650/2014-96. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000476/2013-01 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2309 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. ENERGIA ELÉTRICA. ACOMPANHAMENTO DE TAC. 1. Não cabe 
o arquivamento de procedimento instaurado para acompanhar a adoção de ações emergenciais previstas em TAC celebrado entre MPF e INCRA na ACP 
4335- 11.2012.4.01.3902, tendo em vista que, conforme informações do INCRA, a falta de manutenção (troca de postes, limpeza de árvores e galhos) na 
rede elétrica instalada ocasiona a falta de energia nas comunidades, por intervalos de até 08 (oito) dias, o que por sua vez, acaba gerando grandes prejuízos 
econômicos às famílias e colocando a vida dos beneficiários em risco, já que muitas das vezes, os mesmos optam por realizar o serviço sem qualquer 
conhecimento técnico, fazendo-se necessária a adoção de providências pelo MPF para que seja ajustada a rede de energia elétrica, a fim de que sejam 
evitados acidentes e danos maiores à coletividade, ou a comprovação nos autos de que tais providências já tenham sido adotadas. 2. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 
1.23.003.000339/2020-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2044 – Ementa: 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada para apurar o desmatamento de 2,45 (dois vírgula quarenta e cinco) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem 
autorização da autoridade ambiental competente, na Reserva Extrativista Verde para Sempre, no município de PORTO DE MOZ/PA, tendo em vista: (i) 
que o autuado é de baixa renda, tem baixa escolaridade e cometeu a infração para a subsistência própria e de sua família, utilizando a área para o plantio 
de cacau, açaí, e para a criação de galinhas e porcos; e (ii) o índice do desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos 
revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), de modo 
que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os princípios da 
fragmentariedade e o da intervenção mínimo em matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o princípio 
da obrigatoriedade da ação penal (Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000046/2019-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2409 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. RIO XINGU. TERRAS INDÍGENAS MEKRAGNOTI E BAJONKORE. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO. DECLINAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento parcial de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar os crimes capitulados 
no art. 34 da Lei n. 9.605/98 e art. 14, da Lei n. 10.826/2003, consistente na prática de pesca sem autorização em local proibido, trecho do Rio Xingu, rio 
federal, inserido em terra indígena das etnias MEKRAGNOTI e BAJONKORE, no Estado do Pará, fato ocorrido no dia 1º/08/2018, ocasião em que foi 
apreendida arma de fogo de uso permitido calibre 22, tendo em vista que: (i) conforme Auto de Infração IBAMA n. 9134127-E e relatório de fiscalização 
constantes do Processo Administrativo IBAMA nº 02052.000237/2018-48, as circunstâncias permitem mensurar a diminuta periculosidade social da 
ação, a reduzida consequência para o meio ambiente e a alta capacidade de resiliência do local; e (ii) evidenciada a suficiência das medidas administrativas 
- aplicação de multa individual no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e apreensão dos equipamentos de pesca -, ausente pescado em poder do investigado, 
para restabelecer a ordem jurídica violada, não se justifica a intervenção do Direito Penal, que deve ser utilizado como último recurso, nos termos da 
Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Necessidade de continuar no âmbito estadual a persecução penal acerca do delito de porte irregular de arma de fogo, tipificado 
no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, ante a ausência de conexão instrumental ou probatória com o crime ambiental, bem como ausente interesse federal pelo 
só fato de ter sido encontrada arma de fogo em Terra Indígena. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento parcial no tocante ao crime ambiental e pela declinação 
de atribuições para o Ministério Público Estadual, em face do crime de porte ilegal de arma de fogo, com remessa dos autos para a 6ª CCR para eventual 
exercício de sua atribuição revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do 
declínio de atribuição no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 
1.23.005.000163/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2304 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. CASTANHEIRA 
(BERTHOLLETIA EXCELSA). ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. DEPÓSITO DE PRODUTO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE LICENÇA. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o depósito de 7,56 m³ (sete vírgula cinquenta e seis metros cúbicos) 
de madeira serrada da espécie Castanheira (Bertholletia excelsa), ameaçada de extinção, sem licença outorgada pela autoridade ambiental competente, 
crime capitulado no art. 46, parágrafo único, c/c art. 53, II, 'c' da Lei n. 9.605/1998, fato constatado em 24/07/2014, no Município de São Felix do 
Xingu/PA, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código 
Penal, uma vez que a ação criminosa ocorreu há mais de 6 (seis) anos e a pena máxima cominada para o delito é de 1 (um) ano e não excederia a 2 (dois) 
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anos com a hipótese de aumento de pena; e (ii) foi determinada a instauração de inquérito civil para a apuração da responsabilidade no âmbito cível e, de 
acordo com o Auto de Infração n. 9123103-E, foi aplicada pena de multa no valor de R$ 3.402,00 (três mil, quatrocentos e dois reais), além de ter sido 
apreendida a madeira serrada, Termo de Apreensão n. 663659-E, evidenciando-se a suficiência dessas medidas para o restabelecimento da ordem jurídica 
violada e da função ecológica do meio ambiente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL 
Nº. 1.23.007.000064/2018-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2363 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CRIADOUROS. 
POLUIÇÃO. EFLUENTES. PRESCRICÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática do 
delito tipificado no art. 60 da Lei nº 9.605/98, decorrente da existência de criadouro de animais, atividade potencialmente poluidora, sem licença ou 
autorização dos órgão ambientais competentes, que estaria lançando dejetos de animais no Rio Turi-Açu, no município de Acará/PA, tendo em vista que: 
(i) a pretensão punitiva estatal, em relação ao tipo penal enquadrado, encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes do art. 109, V, do Código Penal, 
uma vez que a ação criminosa ocorreu em março de 2017, e a prescrição prevista para o caso completou-se em março do corrente ano; e (ii) em 
fiscalização, a Prefeitura Municipal de Tailândia informou que o estabelecimento encontrava-se regular. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000857/2016-16 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2179 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO 
CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. AÇÃO COORDENADA. REGULARIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE 
TOMBAMENTO. JUDICIALIZAÇÃO 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para verificar o regular trâmite do Processo 
de Tombamento nº 41, referente a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes (ruínas), no município de Cabedelo/PB, tendo em vista que: (i) o IPHAN 
informou que o tombamento ocorreu em 1938; e (ii) a proteção do bem constitui objetivo específico do Processo nº 0006513-60.2011.4.05.8200, em 
curso na Justiça Federal do Estado da Paraíba, estando judicializada a matéria, conforme cópia da petição inicial juntada aos autos, em que se comprova 
que o objeto do procedimento foi integralmente abordado, nos termos do Enunciado nº 11-4ª CRR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.000870/2020-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2511 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. PARQUE NACIONAL GUARICANA. EVENTO REALIZADO. FAMÍLIAS INDÍGENAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
instaurado para apurar suposta realização de evento, por parte de famílias indígenas, dentro de Unidade de Conservação de Proteção Integral - o Parque 
Nacional Guaricana, tendo em vista, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o ICMbio informou que o evento foi realizado com a devida 
autorização do órgão; e (ii) o evento foi acompanhado por agentes do referido instituto, os quais não constataram qualquer irregularidade. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR para eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO-PR Nº. 1.25.001.000150/2019-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2515 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
SEGURANÇA DE BARRAGENS. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para verificar a 
efetiva implantação da Política Nacional de Segurança de Barragens em relação à barragem da Pequena Central Hidrelétrica Cristo Rei, em Campo 
Mourão/PR, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a referida PCH não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 1º 
da Lei 12.334/2010 ou do art. 1° da REN 696, e, portanto, não tem obrigação de elaborar Plano de Segurança e Relatório de Inspeção; (i i) a Procuradoria 
Federal junto à ANEEL informou a desnecessidade de implantar medidas para aumento da segurança da barragem, pois não foram identificadas anomalias 
ou patologias na barragem; e (iii) a Nota Técnica 4ª CCR nº 01/2020 (PGR-00106016/2020), entre as sugestões de atuação, recomenda dar andamento a 
inquérito civil para verificar as condições de segurança de barragens com dano potencial associado (DPA) alto, o que não se aplica ao presente caso, pois 
a PCH possui Classe de Barragem "C", com categoria de risco médio e dano potencial associado baixo. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.011608/2015-08 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2493 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ATOS 
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO. ATRIBUIÇÃO DA 1ª CCR. RESOLUÇÃO Nº 20/1996. 1. Não tem 
atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a implantação de controle eletrônico de ponto para registro 
de assiduidade e pontualidade dos servidores da Universidade da Integração Latino Americana, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidades 
atinentes à temáticas da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos da Resolução nº 20/1996. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de 
arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 1ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000039/2017-89 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2324 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
AGROTÓXICO. USO EM EXCESSO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar informação de que o uso desmedido e reiterado 
de agrotóxicos vem causando aumento dos casos de câncer, problemas respiratórios e morte de animais silvestres, no município de Telêmaco Borba/ PR, 
tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) não foi possível atestar o fato de que o número de óbitos e internamentos por 
neoplasia e doenças respiratórias está diretamente ligada ao uso de agrotóxicos; e (ii) foi informado pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná que 
dos dados do Sistema de Mortalidade não é possível afirmar aumento de mortalidade por neoplasia no período analisado, bem como, que não é possível 
afirmar um aumento no número de internações por Doenças do Aparelho Respiratório no Município. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000498/2020-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2344 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. ARAUCÁRIA. MARGENS 
DA BR 277. TRECHO MUNICÍPIOS DE PRUDENTÓPOLIS - PALMEIRA/PR. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar 
a supressão de floresta de araucária, espécie em extinção, das margens da BR 277, no trecho entre os Municípios de Prudentópolis e Palmeira, no Estado 
do Paraná, tendo em vista a inexistência de informações nos autos sobre o licenciamento para a supressão vegetal dessa região, a necessidade de vistoria 
in loco e de indicação da autoria (concessionária da rodovia federal ou órgãos de infraestrutura rodoviária estadual - DER e federal - DNIT), bem como 
a falta declaração dos órgãos ambientais sobre a execução do TAC, o que demanda devolução dos autos para diligências complementares. 2. Voto pela 
não homologação do arquivamento, determinando-se a realização de diligências complementares. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000734/2017-83 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 2516 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. ATERROS IRREGULARES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis aterros irregulares em Área 
de Preservação Permanente, no município de Recife/PE, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o II Comando da 
Aeronáutica - II COMAR apresentou informações e documentos provando que a área não está inserida em área de preservação permanente; e (ii) acerca 
do funcionamento de lavajato de automóveis noticiado no decorrer da instrução, importa destacar que em visita ocorrida no dia 17/09/2019 não foi mais 
observada a existência do referido lava-jato. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 
1.26.000.001442/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2518 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES.. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. EXPLORAÇÃO ILEGAL. BEM ESTADUAL. 1. Cabe 
o arquivamento parcial de notícia de fato autuada para apurar possível exploração de água subterrânea, sem a devida autorização do órgão federal 
competente, pela FPS - Indústria e Comércio de Águas Envasadas EIRELI, no Estado de Pernambuco, crimes do art. 55 da Lei n. 9.605/1998 c/c art. 2º 
da Lei 8.176/91, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante e informações prestadas pela ANM, a atividade é de envase de Água 
Adicionada de Sais, atualmente disciplinada pela Resolução RDC Anvisa/MS n. 182, de 13/10/2017, inexistindo interesse ou bem da União na referida 
exploração, pelo que ausente a necessidade de outorga federal para a atividade, caracterizando a atipicidade do crime do art. 2º da Lei 8.176/91; e (ii) as 
águas subterrâneas, de regra, são bens dos Estados, nos termos do art. 26, I, da Constituição da República, ressalvadas as fontes de água mineral e de 
água potável de mesa, regidas pelos Códigos de Águas Minerais (Decreto-lei 7.841/1945) e Código de Mineração (Decreto-lei 227/1967), o que não é o 
caso, não se justificando a intervenção do MPF. 2. Necessidade de continuar no âmbito estadual a persecução quanto à possível exploração de recurso 
mineral sem autorização competente, crime previsto no art. 55 da Lei dos Crimes Ambientais, ante o domínio estadual sobre as águas subterrâneas e a 
eventual necessidade de averiguar a regularidade da atividade em âmbito estadual. 3. O representante foi comunicado acerca da promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, e apresentou recurso, o qual, pelos fundamentos acima mencionados, 
não procede. 4. Voto pela homologação do arquivamento parcial, no tocante ao crime de usurpação de bem da União, e pela declinação de atribuições ao 
Ministério Público Estadual, quanto ao crime ambiental. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação parcial do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPOS-RJ Nº. 1.30.002.000013/2011-35 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2402 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TRÁFEGO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES.PRAIA DE GRUSSSAÍ. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a notícia de trânsito 
de veículos automotores na praia de Grussaí, município de São João da Barra/RJ, tendo em vista a judicialização do objeto por meio de Ação Civil 
Pública, movida pelo Ministério Público Federal em face do citado município, a qual objetiva: (i) a instalação e manutenção de defensas fixas e móveis 
em todos os pontos de acesso atualmente existentes nas praias, de modo a impedir o ingresso de veículos automotores nas faixas de areia; (ii) a realização 
de programa de educação ambiental e campanha publicitária sobre a relevância da proteção da faixa de areia das praias do município e dos impactos 
ambientais gerados, a partir do tráfego de veículos; e (iii) em conjunto com o requerido PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S/A, que proceda à adequação 
da iluminação pública artificial nos postes fixados nas vias em toda a extensão da orla das praias de São João da Barra, com observância da Portaria 
IBAMA nº 11/01/95, entre outros pedidos, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-
4ª/CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17-§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.012.000168/2002-
61 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2508 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TER EM DEPÓSITO PEÇAS DE MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA 
PARA O ARMAZENAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto depósito de 113 (cento e treze) peças de 
madeira nativa sem licença válida para o armazenamento, no município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) decorrido mais de 18 (dezoito) 
anos do fato, não há qualquer informação sobre eventual ilegalidade na extração da madeira apreendida, ficando a irregularidade restrita ao 
armazenamento sem documentação; e (ii) o ICMBio informou que o autuado efetuou pagamento pelo serviço de confecção de 20 placas informativas 
para o PNSB (Parque Nacional Serra da Bocaina), conforme compromisso assumido em sede de composição de danos. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000063/2009-69 - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2429 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
RECURSO AO CIMPF. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIAIS. NOVO INQUÉRITO CIVIL. 
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CELERIDADE. EFICIÊNCIA. 1. Não cabe o arquivamento de Inquérito Civil no qual o Membro oficiante 
informa a instauração de novo IC (eletrônico) visando a continuidade da instrução, tendo em vista que: (i) a antiguidade do feito e a necessidade de 
duração razoável do processo não são fundamentos suficientes, uma vez que não detêm o condão de agilizar e garantir eficiência ao deslinde da questão; 
(ii) o objetivo pretendido não segue a Portaria PGR/MPF nº 350/2017, nem o Informativo SEJUD nº 09/2020 - Instrução eletrônica de procedimentos 
físicos, durante a pandemia da covid-19; e (iii) o objeto não foi exaurido, devendo a instrução prosseguir nos próprios autos para a devida apuração dos 
fatos sob investigação. Precedente: IC 1.30.012.000024/2000-43. 2. Voto pela manutenção da decisão recorrida, de não homologação do arquivamento, 
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com a remessa dos autos ao CIMPF para a devida análise do recurso interposto. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pelo não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF 
para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 
1.30.015.000562/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2461 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento instaurado para apurar possíveis infrações ambientais decorrentes de vazamento de 0,0001 m³ (correspondente a zero 
vírgula um litro) de Fluido hidráulico base óleo (Shell Tellus S2 M 32) para o mar, na Bacia de Campos, Município de Macaé-RJ, uma vez que: (i) além 
da pouca quantidade de óleo derramado, não houve grandes danos a biota marinha; (ii) houve imediata ação corretiva realizada pela empresa; e (iii) 
considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo 
órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade 
de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em 
matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal (Orientação 
nº 01/2017 da 4ª CCR). Precedente: NF 1.30.001.001567/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000607/2020-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 2477 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO MARÍTIMA. 
DERRAMAMENTO DE FLUÍDO DE PERFURAÇÃO. BACIA DE CAMPOS/RJ. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar 
o derramamento no mar de 0,0015m³ (1,5 litros) de fluído de perfuração contaminado como óleo, em desacordo com legislação ou licenciamento 
ambiental, pela unidade offshore SS- 66 (Pride México) do Campo Albacora, Bacia de Campos, Macaé-RJ, tendo em vista que, considerando o índice 
de desvalor da ação e do resultado, as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação 
de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos 
a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.30.009.000255/2018-35. 2. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000152/2013-61 - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2417 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REBIO TINGUÁ. LICENCIAMENTO. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade em concessões de licenciamento ambiental de loteamento em área com vegetação 
da Mata Atlântica, Gleba G5, no interior da Reserva Biológica do Tinguá, no município de Duque de Caxias/RJ, para empresa cujos sócios seriam 
parentes de ex-prefeito, tendo em vista a judicialização do objeto por meio da ação civil pública n. 5002928-12.2020.4.02.5118 movida pelo Ministério 
Público Federal, objetivando a suspensão e demolição de construções de condomínio localizado na área G5 que vem sendo executada a retirada das 
estruturas e a recuperação integral do meio ambiente por meio da apresentação e execução de PRAD, além da obrigação de fazer consistente na instalação 
de sinais visuais indicando que a área é de especial proteção. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000180/2016-21 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 2383 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ZONA DE AMORTECIMENTO. RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar danos ambientais em zona de amortecimento da Reserva Biológica do Tinguá, provocados pelo derramamento de 30 (trinta) 
mil litros de óleo diesel na pista de descida da Rodovia BR-040 (Posto D'Angelis Ltda), no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista a 
judicialização do objeto por meio de Ação Civil Pública nº 5005919-58.2020.4.02.5118, movida pelo Ministério Público Federal, objetivando o 
cumprimento da obrigação de compensação ambiental, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do 
Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-
MIRIM-RO Nº. 1.31.000.000488/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
2368 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DOCUMENTO DE ORIGEM 
FLORESTAL (DOF). INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, em razão da inserção de informações falsas no Sistema DOF, 
tendo em vista: (i) que não há nos autos qualquer relatório técnico de autoria de servidor do Ibama esclarecendo o contexto fático em que se pautou a 
imputação de falsidade nas informações lançadas no sistema DOF pelos gestores da empresa, nem menção de qual documento DOF tenha sido fraudado; 
(ii) após instado, o Ibama admitiu equívoco na elaboração de relatório, sem todavia esclarecer ou apresentar documentos sobre as diligências que 
justificaram a autuação, não se tendo norte mínimo para continuidade da investigação. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000373/2019-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2479 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. CARVÃO. ÁREA DEGRADADA PELA MINERAÇÃO (ACP DO CARVÃO). MANIFESTAÇÃO ACERCA DE 
CONSTRUÇÃO EM TERRENO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de representação objetivando manifestação 
do MPF acerca de eventual edificação em imóveis, dois terrenos contíguos, situados em local afetado por atividade de mineração, polígono de áreas 
impactadas em recuperação por meio de PRAD (ACP do Carvão), em bairro da cidade de Criciúma/SC, tendo em vista a ausência de elementos concretos 
para a análise da questão, pois não houve manifestação do representante nem apresentação de documentos solicitados, como laudo técnico indicador da 
estatigrafia e da condição do material encontrado, imprescindíveis à análise de existência ou não de material carbonoso e de rejeitos estéreis no local da 
pretensa edificação. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC 
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Nº. 1.33.003.000429/2018-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2346 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEIXO. RIO MANOEL ALVES. 
DOMÍNIO FEDERAL. EROSÃO DAS MARGENS. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar a responsabilidade da empresa SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA. pela erosão de parte das margens do Rio Manoel Alves, 
em decorrência da prática, em tese, de mineração de seixo no leito do rio localizado no Município de Meleiro/SC, tendo em vista que: (i) após vistoria, 
o órgão ambiental estadual destacou que não há sinais de ocupação ou desenvolvimento de mineração na área ocupada pela SBM e que o processo erosivo 
observado na margem esquerda decorre do deslocamento da calha regular do rio ao longo do tempo, sem descartar que estas alterações podem ter origem 
nas diversas atividades antrópicas desenvolvidas há mais de 40 anos no local, de forma isolada ou conjunta com a ocorrência de fenômenos naturais; (ii) 
não há como imputar a responsabilidade pela alteração do curso do Rio Manoel Alves exclusivamente à SBM, eis que todos os levantamentos técnicos 
feitos ressaltam a influência de décadas de retirada da mata ciliar para implantação de rizicultura e extração de seixo ao logo do Rio Manoel Alves; e (iii) 
no ano de 2018, o órgão ambiental estadual concedeu autorização para a SBM executar obras de enroncamento da margem erosiva para conter o 
agravamento dos processos erosivos da margem esquerda, sendo observado na vistoria de 2020 obras de disposição de material para preenchimento da 
calha do rio e o restabelecimento de cobertura vegetal herbácea na área recuperada. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000145/2019-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2502 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DE ITAPIRUBA. LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). 
DUNAS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
autorização para ligação de energia elétrica em imóvel edificado irregularmente em área de preservação ambiental, dunas, Praia de Itapiruba, no Município 
de Imbituba/SC, tendo em vista que: (i) a Concessionária CELESC não efetuou a ligação de energia elétrica no lote edificado irregularmente, bem como 
foi cancelada a certidão 582/2018, a qual requeria a ligação, conforme informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SERDUB); 
(ii) já se encontra em trâmite outro procedimento instaurado (IC 1.33.007.000016/2016-21) que trata das irregularidades de loteamentos edificados 
irregularmente na Praia de Itapiruba/SC; e (iii) foi determinada a instauração de um procedimento investigatório criminal com objetivo de apurar a 
construção irregular no imóvel que requeria a ligação de energia elétrica. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SÃO PAULO Nº. 1.34.001.007877/2019-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 2499 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. DISSEMINAÇÃO DE PRAGA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível descumprimento 
de Termo de Depositário e disseminação de praga quarentenária por sociedade empresária, diante da importação de fruta (nectarina) com praga 
(Brevipalpus sp) do Chile e possível comercialização de lote de fruta contaminada com a praga, tendo em vista que: (i) de acordo com informação do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento _ MAPA, não foi lavrado Auto de Infração em face da empresa por falta de legislação específica, 
sendo que até aquela data, não havia sido registrada ocorrência no estado de São Paulo das espécies de pragas quarentenárias e pertencentes ao gênero 
Brevipalpus sp; e (ii) em face da antiguidade do fato investigado, ocorridos em 25/04/2017, e do esgotamento das diligências investigatórias 
razoavelmente exigíveis, o arquivamento do presente feito é medida que se impõe nos termos da Orientação nº 1- 4ªCCR. 2. Prescindível a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar o arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000953/2020-59 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2336 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA 
DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. VAZAMENTO DE ÓLEO. PLATAFORMA DE PETRÓLEO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível vazamento de 0,002 m³ (2 litros) de óleo hidráulico no mar, oriundo da Plataforma 
PDO-01, situada no Campo de Dourado, na Bacia Sergipe-Alagoas, tendo em vista: (i) a suficiência da medida administrativa, consistente na aplicação 
de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e (ii) que a empresa será alvo da atuação pelo Núcleo de Tutela Coletiva da PR-SE 
quanto à infração ambiental sob o viés cível, por meio da Notícia de Fato n. 1.35.000.000877/2020-81. Precedente: 1.30.015.000545/2020- 14. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS-MG Nº. DPF-UDI-INQ-
00148/2019 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2414 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DIAMANTE. LICENCIAMENTO REGULAR. 
AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para investigar a prática, em tese, de mineração irregular de diamante, 
na zona rural do Município de São Gonçalo do Abaeté/MG, crime capitulado nos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista que: 
(i) conforme apurado pela autoridade policial, a extração de diamantes estava autorizada para a área, nos termos do Processo ANM n. 831.891/2001, com 
outorga válida até 27/04/2020; e (ii) além de ausente a materialidade delitiva diante da regularidade da exploração mineral, não houve comprovação da 
efetiva extração de diamantes, nem de dano ambiental na área licenciada, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: SPF/RR-0132/2016-INQ. 2. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES Nº. JF/ES-*INQ-5001497-59.2018.4.02.5005 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2455 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SAIBRO. EMPREGO EM OBRA PÚBLICA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art .2º da Lei 8.176/91, referente à extração de saibro, no 
município de Barra de São Francisco/ES, tendo em vista que restou comprovado que os recursos minerais extraídos foram inteiramente utilizados para a 
manutenção de estradas pelo Poder Público Municipal, não havendo, pois, irregularidade, uma vez que a situação se amolda na hipótese prevista no art.2º 
do Decreto nº 227/07. Precedentes: IC 1.35.000.000097/2013-11; PIC 1.23.003.000370/2019-85. 2. Prescindível a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. JF/ITJ/SC-5005339-09.2020.4.04.7208-PIMP - Eletrônico - 
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Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2308 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO). MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LOCAL PROIBIDO. PREPS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório instaurado para apurar possível prática do delito previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/98, referente à pesca por meio do 
método arrasto de fundo para camarões, em local no qual é proibida, a menos de 12 (doze) milhas náuticas da costa do Estado do Rio Grande do Sul/RS, 
tendo em vista que: (i) a simples análise das informações do PREPS não pode servir de substrato para evidenciar a materialidade do crime do art. 34 da 
Lei 9.605/1998; e (ii) diante da não comprovação da ocorrência de danos ambientais, a medida administrativa adotada pelo órgão ambiental, multa de 
R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedentes: 
PIC - 1.34.033.000053/2019-28. 2. Prescindível a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000647/2020-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2369 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PERÍODO DE DEFESO. DESCARACTERIZAÇÃO DE LAGOSTA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal autuada para apurar a conduta de descaracterizar 33,7 (trinta e três vírgula sete) kg de cauda de lagosta, durante o período defeso, em Jatiúca/AL 
tendo em vista que: (i) não há meios de se provar que as lagostas eram de espécies inferiores às permitidas, já que foram doadas, não havendo mais como 
se fazer qualquer perícia; e (ii) as espécies foram apreendidas e o infrator foi penalizado com multa administrativa no valor de R$ 6.480,00 (seis mil, 
quatrocentos e oitenta reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01-4ª CCR. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 
1.11.001.000102/2017-32 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
2351 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar eventual irregularidade no funcionamento da Estação de Tratamento de Efluentes do Residencial Brisas do Lago, que estaria causando 
derramamento de efluentes na nascente do Rio Perucaba, no município de Arapiraca/AL, tendo em vista que foi ajuizada a ACP nº 0800589-
35.2020.4.05.8001, visando solucionar a irregularidade, conforme peça inicial anexa aos autos, que abarca integralmente o objeto do presente caderno 
investigatório, nos termos do Enunciado nº 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000264/2018-90 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2333 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. 
ÁREA PRIVADA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. 1. Tem atribuições o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil 
instaurado para apurar a extração ilegal de areia em imóvel rural, de domínio privado, no Município de Vitória da Conquista/BA, fato ocorrido entre os 
anos de 2013 e 2018, tendo em vista que: (i) não há dano, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais 
como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados 
pelo IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, ou cavidades naturais subterrâneas, conforme Enunciado n. 7 da 4ª CCR; e (ii) embora 
a extração mineral tenha cessado, não há nos autos informações sobre a recuperação da área degradada, subsistindo, pois, a necessidade de 
responsabilização cível dos envolvidos. Precedente: NF 1.14.007.000172/2020-24. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de 
instauração do procedimento a partir de denúncia anônima. 3. Conheço da promoção de arquivamento como declinação de atribuições e, no mérito, voto 
por homologar a declinação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 
1.18.001.000480/2019-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2343 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. TOMBAMENTO 
FEDERAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para averiguar a regularidade e a duração razoável dos processos administrativos de 
proteção do patrimônio histórico-cultural dos bens da Igreja Matriz de São José (Niquelândia/GO), Igreja Santa Efigênia (Niquelândia/GO) e Sítio 
Arqueológico na Fazenda Lages (Mara Rosa/GO), conduzidos pelo IPHAN/GO, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) 
constata-se a perda de seu objeto, eis que todos os processos já foram concluídos; e (ii) embora tenham sido indeferidos de forma fundamentada, não se 
vislumbra ilegalidade capaz de justificar a continuidade da tramitação do presente feito. Precedente: IC 1.22.000.004775/2018-79. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000234/2020-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2380 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. LOTE URBANO. INTERESSE 
LOCAL. 1. Tem atribuições o Ministério Público Estadual para apurar possível supressão de vegetação em lote urbano no Município de Brumadinho/MG, 
tendo em vista que, conforme informações dos autos, não houve supressão de espécie em extinção, não há ofensa a bem de domínio federal, nem o local 
da ocorrência do fato é área da União, Unidade de Conservação federal, terra indígena ou assentamento do INCRA, não havendo, portanto, lesão direta 
a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 
109, IV, CF e Enunciados n. 5 e 49 - 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com recomendação de ciência da representante, 
para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.000.003630/2005-36 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2439 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO HÍDRICA. SANEAMENTO. LANÇAMENTO DE ESGOTOS EM RIO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
inquérito civil instaurado para apurar focos de poluição no Rio Federal Mogi-Guaçu, no trecho que passa pelo Município de Andradas/MG, tendo em 
vista que os efluentes não atingem diretamente o rio federal, mas corpos hídricos estaduais, como o Córrego do Mosquito, Ribeirão Caracol e o Ribeirão 
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Pirapetinga, conforme informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais e Agência Nacional de Águas, não, havendo, portanto, 
interesse federal na questão. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG Nº. 1.22.003.000010/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2406 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. MINAS ABANDONADAS NA ÁREA DE ATRIBUIÇÃO DA PRM UBERLÂNDIA/MG. ALTA VULNERABILIDADE. 
RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (FEAM). 1. Cabe o arquivamento de inquérito cível instaurado a partir de do IC 
1.22.000.002786/2003-38, envidado pela PRMG, que constava registros de possíveis danos ambientais decorrentes da atividade irregular de mineradoras 
em Minas Gerais, para apurar 03 (três) empreendimentos apontados em Relatório de Minas Abandonadas no Estado pela Fundação Estadual de Meio 
Ambiente (FEAM), poligonais DNPM de processos nº 830.610/2011 e 830.402/1983, consideradas como de alta vulnerabilidade ambiental e localizados 
na área de atuação da PRM de Uberlândia/MG, tendo em vista que: (i) de acordo com o Relatório Técnico GESAD n. 18/2019 da Secretaria de Estado e 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (SEMAD), os empreendimentos vistoriados possuem procedimento tramitando no MP Estadual da Comarca de 
Estrela do Sul, em decorrência de boletim de ocorrência lavrado pelo 4º Pelotão de Meio Ambiente de Araguari/MG; (ii) o Membro oficiante determinou 
a instauração de notícia de fato, com extração de cópias de documentos dos presentes autos objetivando o ajuizamento de Ação Civil Pública, caso não 
se obtenha êxito na entabulação de acordo com relação ao dano ambiental causado na área pertencente à mineradora Luíza Helena Galante de Moraes; e 
(iii) as demais atividades minerárias sob a responsabilidade das outras duas Mineradoras, Vendome Mine Mineração, Importação, Exportação e Pesquisa 
Ltda e da Durval Mineração Ltda, estão inativas, bem como os locais das lavras estão em estado de regeneração natural do ambiente, conforme concluiu 
o Relatório Técnico de Fiscalização GESAD 18/2019, emitido pela SEMAD. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000330/2014-39 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2403 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. PROJETO DE ASSENTAMENTO. DANO AMBIENTAL DIVERSO. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2014 para apurar notícia de conflito agrário relatando alguns danos ambientais ocorridos no 
Projeto de Assentamento Moju em Santarém/PA, tendo em vista que: (i) a linha investigativa referente às contendas ali existentes já fora encaminhada 
aos órgãos competentes, a saber: a Delegacia de Polícia Civil Agrária (DECA) e à Promotoria de Justiça Agrária (MPE/PA) da região do Oeste do Pará; 
(ii) a linha racional relativa ao crime ambiental de extração ilegal de madeira fora enviada à Polícia Federal para instauração de Inquérito Policial, visto 
que, quando da vistoria do MPF em parceria com demais órgãos ambientais, encontrou-se os elementos de materialidade, mas não de autoria, o que 
inviabiliza qualquer medida cível ou criminal; (iii) as medidas cautelares para resguardar o direito à vida dos assentados foram exauridas no âmbito do 
procedimento, estando atualmente sob o acompanhamento do Delegado Agrário e da Promotoria Agrária; (iv) a questão da titularidade das terras fora 
devidamente encaminhada ao INCRA/SR30, com a requisição de que proceda às medidas necessárias para fins de retirada dos madeireiros e grileiros 
armados da área em voga, com o apoio policial, caso necessário; e (v) conforme informação oriunda da Associação denunciante, após atuação energética 
do MPF, coibiu-se a prática de ilícitos ambientais e a situação de invasão do assentamento também fora reduzida, não se vislumbrando, ao menos neste 
momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000409/2014-60 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2459 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA. ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE CARGA - ETC. 
PORTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para analisar convite (edital de convocação nº 763767) para audiência pública que foi 
realizada em 04/02/2015, na localidade de Campo Verde, Santarenzinho e Rurópolis/PA, para discussão e debate sobre o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) dos projetos ETC Tapajós, ETC Rurópolis e ETC Santarenzinho, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, passados 
quase 6 anos da instauração do IC e 5 anos da realização da audiência pública, não se verificou, nem foi denunciada, irregularidades no licenciamento 
ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 
1.23.007.000436/2017-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2474 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. MATÉRIA JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para acompanhar a implementação e regularização socioambiental dos Projetos de Assentamentos localizados nos Municípios sob atribuição da PRM-
Tucuruí/PA, tendo em vista que: (i) a questão objeto do presente feito encontra-se judicializada e em fase de cumprimento de sentença nos autos da ACP 
7840- 75.2012.4.01.3900, perante a 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará; e (ii) restou verificado, conforme consignado pelo Membro oficiante, 
ao analisar a petição que requereu o cumprimento de sentença da ACP, cópia que se encontra anexada nestes autos, nas informações complementares 
(PR-PA- MANIFESTAÇÃO-7695/2020), que a referida ACP ajuizada abrange integralmente o objeto do presente feito, o que atende ao Enunciado nº 
11- 4ª CCR, não havendo, portanto, razão para a continuidade do presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001376/2014-58 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2374 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CONSOLIDAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DA 
RESTINGA DE CABEDELO. CONCLUSÃO DO PLANO DE MANEJO. DIAGNÓSTICO DE ÁREAS PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para acompanhar o processo de regularização fundiária e de consolidação da FLONA da Restinga do Cabedelo, criada por Decreto de 2 de 
junho de 2004, no Estado da Paraíba, tendo em vista que: (i) o plano de manejo da FLONA foi concluído e publicado pela Presidência do ICMBio, 
conforme Portaria nº 76, de 13 de fevereiro de 2017; (ii) foram diagnosticadas, no plano de manejo, as áreas passíveis de regularização fundiária da 
unidade de conservação, tratadas como "Zona de Uso Conflitante"; e (iii) instaurou-se PA de Acompanhamento, em conformidade com a Resolução nº 
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174, de 4 de julho de 2017, do CNMP, sendo essa a classe que melhor se adequa à continuidade de monitoramento do processo de regularização fundiária 
e consolidação da UC. Precedente: IC 1.31.000.000996/2015-16. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR Nº. 1.25.000.000478/2017-61 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2340 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
AGROTÓXICO. POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar as eventuais 
medidas adotadas pela Funasa para a eliminação de Poluentes Orgânicos Persistentes (substâncias orgânicas que permanecem no meio ambiente por 
longos períodos de tempo e são nocivas a seres humanos e animais), no Município de Guaíra/PR, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro 
oficiante: (i) após análise da água subterrânea submetida à perícia, não foram encontradas concentrações de pesticidas acima dos valores orientadores, 
não estando, portanto, contaminada; (ii) o solo superficial não está comprometido; (iii) para o uso atual da área analisada, não existem riscos potenciais 
à saúde humana; e (iv) ainda que a situação atual da área não ofereça riscos potenciais à saúde humana e ao meio ambiente, a Funasa tem trabalhado na 
contratação de empresa especializada no campo da remediação de eventuais áreas contaminadas, quando for o caso. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000255/2018-15 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2463 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PARQUE NACIONAL DE SAINT HILAIRE/LANGE. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento instaurado para apurar supostos danos ambientais (corte de morro e aterro em terreno) praticados no entorno do Parque Nacional de Saint 
Hilaire/Lange, no Município de Matinhos/PR, uma vez que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) na ação judicial movida pelo autuado, o 
Poder Judiciário reconheceu que não houve dano ambiental com a intervenção realizada na propriedade e manteve o auto de infração unicamente pela 
ausência de autorização dos órgãos ambientais competentes; e (ii) tendo em conta a suficiência das medidas administrativas (multa no valor de quinhentos 
reais e embargo da área), encontram-se alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL/CS Nº. 1.29.007.000022/2020-
98 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2440 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA EM DEPÓSITO. INSERÇÃO DE 
DADOS FALSOS. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS FLORESTAIS. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (SISDOF). 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar a possível prática do crime previsto no artigo 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/98, em razão da apreensão de madeira em depósito, em desconformidade com o declarado no Sistema de Controle de 
Produtos Florestais (SISDOF), tendo em vista que se trata de documento público federal, cujo sistema é mantido, administrado e de responsabilidade do 
IBAMA, que fiscaliza a origem, o fluxo e o transporte de produtos florestais, em atribuição própria, conforme lhe impõe o artigo 7º da Lei Complementar 
140/2011 e os artigos 35 e 36 da Lei 12.651/2012, restando configurado, portanto, o interesse federal na questão, circunstância que atrai a competência 
da Justiça Federal no feito, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal, em conformidade com o Enunciado 57 da 4ª CCR. Precedente: 
1.11.000.000898/2019-03. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.30.001.003272/2018-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2484 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UHE TELES PIRES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção 
de obra de acesso ao pátio localizado no lote G, da UHE Teles Pires, entre os municípios de Paranaíta/MT e Jacareacanga/PA, considerada potencialmente 
poluidora, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo em vista que: (i) de acordo o membro oficiante, tem-se buscado centralizar a atuação 
em relação aos ilícitos ambientais perpetrados por empreendimentos hidrelétricos na Bacia Hidrográfica do Teles Pires no bojo do IC 
1.20.000.001124/2019-82, que tem como objeto a identificação dos impactos cumulativos e sinergéticos causados em virtude da construção de 
empreendimentos hidrelétricos na região; (ii) foi consignado no parecer do IBAMA que, em vistoria realizada no mês de março de 2017, a área em 
questão não estava mais sendo utilizada e se encontrava em processo de regeneração natural; e (iii) em face da recuperação natural da área impactada, as 
medidas adotadas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa no valor de R$ 2.510.500,00 (dois milhões, quinhentos e dez mil e quinhentos reais), 
são satisfatórias para a prevenção e a repressão do ilícito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO Nº. 1.30.001.003531/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 2372 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE 
PETRÓLEO PARA O MAR. ORIENTAÇÃO Nº 1 - 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar a ocorrência de vazamento 
de 0,0001 m³ (0,1 litro) de óleo diesel de embarcação situada no Porto do Açu, São João da Barra - RJ, tendo em vista que foi aplicada multa no valor de 
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), sendo a medida administrativa suficiente para prevenção e repressão do ilícito, nos termos da Orientação n.º 01-
4ªCCR. Precedente: NF 1.30.001.001567/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000532/2017-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2338 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO. MAR. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. BALSA MARBELA. CAIS DO ESTALEIRO MACLAREN. MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o vazamento de aproximadamente 400 (quatrocentos) litros de fluído de perfuração 
(Oleodrill e Oleodrill RCA), equivalente a 0,4 m³ (zero vírgula quatro metros cúbicos), no Cais do Estaleiro MacLaren, durante operação de transferência 
de carga e do naufrágio da Balsa Marbela, no Município da Niterói/RJ, no ano de 2017, tendo em vista que: (i) de acordo com o órgão ambiental estadual 
(INEA), as medidas de contenção do acidente foram implementadas imediatamente pela empresa MacLaren, que aplicou o Plano de Emergência 
Individual para evitar a propagação do resíduo oleoso, o qual ficou restrito à área do Cais do Estaleiro MacLaren; (ii) a remoção do fluído de perfuração 
derramado foi realizada por meio de sucção, tendo os resultados de análises laboratoriais indicado a efetividade das técnicas de remoção adotadas; (iii) 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 20 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

conforme Pareceres Técnicos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise/PGR/MPF, os dados apresentados pelo órgão ambiental indicaram a suficiência 
das medidas adotadas por responsáveis pelo acidente com a Balsa Marbela, inclusive do ponto de vista de eventuais impactos à biota e ao ecossistema 
marinho local, considerando-se a ausência de dados sobre mortandade de peixes ou outros animais marinhos, o controle de dispersão da pluma oleosa, a 
retirada da balsa fundeada na localidade afetada, a remoção e o tratamento do sedimento marinho contaminado com fluido de perfuração; e (iv) foram 
aplicadas multas como penalidade administrativa, pelo INEA, além de terem sido instauradas investigações pela Marinha do Brasil e Polícia Federal 
(Inquérito Policial n. 0840/2017-DPF/NRI/RJ), visando a apurar a responsabilidade criminal, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade 
de prevenção geral, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. O representante 
foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000011/2011-15 - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2430 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RECURSO AO CIMPF. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. AMPLIAÇÃO DO TERMINAL 
PORTUÁRIO. NOVO INQUÉRITO CIVIL. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CELERIDADE. EFICIÊNCIA. 1. Não cabe o arquivamento 
de Inquérito Civil no qual o Membro oficiante informa a instauração de novo IC (eletrônico) visando a continuidade da instrução, tendo em vista que: (i) 
a antiguidade do feito e a necessidade de duração razoável do processo não são fundamentos suficientes, uma vez que não detêm o condão de agilizar e 
garantir eficiência ao deslinde da questão; (ii) o pretendido não segue a Portaria PGR/MPF nº 350/2017, nem o Informativo SEJUD nº 09/2020 - Instrução 
eletrônica de procedimentos físicos, durante a pandemia da covid-19; e (iii) o objeto não foi exaurido, devendo a instrução prosseguir nos próprios autos 
para a devida apuração dos fatos sob investigação. Precedentes: CIMPF 1.30.014.000032/2009-16; e CIMPF 1.30.014.000009/2016-42 . 2. Voto pela 
manutenção da decisão recorrida, de não homologação do arquivamento, com a remessa dos autos ao CIMPF para a devida análise do recurso interposto. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 91) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000600/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2468 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTICIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO. PLATAFORMA SS-65. PETROBRAS. 1. Cabe o arquivamento 
notícia de fato instaurada para apurar o vazamento de óleo na proporção de 0.005 m³ (5 litros) de petróleo bruto na plataforma SS-65 (Borgny Dolphin) 
- Campo de Albacora, Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) os responsáveis pela unidade offshore evitaram o espalhamento da substância, 
promovendo seu recolhimento e remoção, de forma que não afetou áreas de mangue, nem de praias próximas ou a biota marinha; e (ii) considerando o 
índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos, mostram-se suficientes as medidas adotadas pelo órgão 
ambiental, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade 
de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria 
penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da 
Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: NF 1.30.009.000255/2018-35. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000048/2013-77 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2497 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUSEU HISTÓRICO DUQUE DE CAXIAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar eventuais construções irregulares na área do Museu Histórico de Duque de Caxias, em terreno pertencente, em tese, ao Exército 
Brasileiro, no Município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista que: (i) o IPHAN informou que o Museu Histórico de Duque de Caxias não é tombado, 
tampouco há tramitação ou interesse em processo de tombamento; e (ii) o Comando da 1ª Região Militar informou que a propriedade do lote onde está 
sendo construído não é da União Federal, sendo apenas confrontante com imóvel da União jurisdicionado pelo Exército Brasileiro. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000769/2016-34 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2442 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MINERAÇÃO ARTESANAL. OURO E TATALITA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na concessão da Licença Ambiental Prévia nº 039/16-DLA em favor da 
Cooperativa de Extrativismo Minero Artesanal de Roraima (MINERAR), considerando os possíveis impactos em área da Estação Ecológica de Maracá, 
situada na Ilha de Maracá, Municípios de Amajri/RR e Alto Alegre/RR, tendo em vista: (i) a revogação da Licença Prévia 039/16-DLA, bem como do 
Processo Administrativo do Licenciamento, conforme informado pela FEMARH; e (ii) a ausência de dano ou risco de dano decorrente do objeto da 
referida licença ambiental, conforme apontado pelo Membro oficiante. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000359/2019-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2482 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para 
apurar eventual prática dos delitos tipificados nos arts. 38 e 55, da Lei nº 9.605/98 e do art. 2º da Lei nº 8.176/91, decorrente de possível extração de 
seixos rolados no Rio Mãe Luzia, sem autorização da autoridade competente, no município de Forquilhinha/SC, tendo em vista que foram realizadas três 
vistorias na área objeto dos fatos sem constatação de irregularidade que aferisse a prática dos crimes citados, diante da regularidade ambiental da atividade, 
que, inclusive, encontra-se inativa. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.008.000483/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2498 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. SAIBRO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática dos delitos tipificados 
nos art. 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, referente à extração irregular de minério (saibro) pela prefeitura municipal de Nova Trento/SC, 
tendo em vista que: (i) de acordo com informações do DNPM e do ente municipal investigado, conclui-se que não houve extração mineral, mas apenas 
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obra para correção de talude, que representava perigo aos munícipes, sendo que o material resultante da correção foi empregado integralmente na 
recuperação da via pública local; e (ii) a área impactada foi devidamente recuperada, por meio de técnica de hidrossemeadura, conforme demonstram 
fotografias acostadas aos autos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000042/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2413 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. BAR/RESTAURANTE. ÁREA DE MARINHA. 1. Não cabe o arquivamento 
de procedimento preparatório instaurado para apurar possível irregularidade no funcionamento de bar/restaurante denominado "Casa Flamengo", que 
estaria causando poluição em área de praia, em Ubatuba/SP, tendo em vista que, embora o estabelecimento possua Certificado de Licença do Corpo de 
Bombeiro CLCB n° 313154 e Alvará de Funcionamento expedido pela municipalidade, faz-se necessário verificar perante o órgão ambiental competente 
se existe licença ou autorização ambiental para o seu funcionamento, considerando, sobretudo, que o empreendimento situa-se em área de marinha e que 
a SPU só recentemente teve ciência da sua existência e ausência de registro junto ao cadastro patrimonial oficial (RIP). 3. Voto pela não homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO. 97) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001274/2019-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2491 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO OCORRIDO NO ANO DE 2019. COSTA DO NORDESTE. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. FASE PROBATÓRIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o dano ambiental decorrente do derramamento 
de óleo nas praias dos municípios sergipanos e seu alastramento pelo mar, inclusive atingindo a foz do Rio Sergipe, ocorrido no ano de 2019, ao longo 
de toda a costa do nordeste, tendo em vista que: (i) após tentativas infrutíferas de soluções negociadas com a União e o IBAMA, foi proposta a primeira 
Ação Civil Pública, em 11/10/2019, objetivando que fossem implementadas as medidas necessárias para a contenção, o recolhimento e a adequada 
destinação do material poluente (óleo) com foco na proteção de áreas sensíveis; (ii) em virtude do alastramento do óleo, houve o ajuizamento de uma 
segunda Ação Civil Pública, em 17/10/2019, pelo MPF no Estado do Sergipe, com o objetivo de compelir a União a acionar o Plano Nacional de 
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC), nos termos dos regramentos vigentes; e (iii) conforme 
consignado pelo Membro oficiante, com o ajuizamento das demandas judiciais e, em especial, inaugurada a fase probatória da ACP que trata da 
implementação do PNC, inexiste motivo para a continuidade da tramitação destes autos, uma vez que, a partir das informações colhidas, o MPF 
fundamentou seu pedido de produção de provas perante a Justiça Federal de Sergipe, juntando ao processo judicial, todos os documentos pertinentes à 
causa e obtidos a partir deste Inquérito Civil. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SINOP-MT Nº. DPF/SINOP-INQ-00045/2019 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2447 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FLORESTA 
NATIVA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no art. 50-A da Lei n.º 9.605/98, consistente 
na supressão de 8,6 ha (oito vírgula seis) de floresta nativa sem autorização do órgão competente, ocorrida no Projeto de Assentamento Wesley Manoel 
dos Santos, em Sinop/MT, tendo em vista: (i) que a área foi devidamente embargada e se extrai dos autos que o investigado é pessoa de baixa condição 
socioeconômica; e (ii) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, como aplicação de multa de modo que alcançados o caráter retributivo 
e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, não se impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do 
princípio da obrigatoriedade da ação penal, considerando o índice de desvalor da ação e de desvalor do resultado; (iii) no caso vertente, aplica-se os 
princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima em matéria penal, consoante precedente do STJ e Orientação nº 1 da 4ª CCR. Precedente: NFC 
1.23.000.000708/2020-62 (Relatora: Drª Darcy). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000913/2020-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2375 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MATA 
ATLÂNTICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível autuada para apurar suposta prática do crime previsto 
no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, consistente na destruição de 6,91 ha (seis virgula noventa e um) hectares de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 
objeto de especial proteção, em Rio Largo/AL, tendo em visa que se trata de área inserida em propriedade particular e que o Ibama informou não estar 
inserida em área de preservação permanente nem em unidade de conservação, não havendo quaisquer ofensa a bens, serviços ou interesses da União, 
autarquia federal e/ou empresa pública federal a justificar a atribuição do MPF, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal. Precedente: 
1.35.003.000167/2018-15. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI Nº. 1.14.009.000024/2020-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2364 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. 
ÁGUA/MINÉRIO. PROJETO DE IRRIGAÇÃO. BARRAGEM DE ESTREITO. URANDI/BA. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível 
autuada a partir de documentos oriundos da PR/BA, acerca da situação de barragens no Estado da Bahia, sob a responsabilidade da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) para apurar a segurança da Barragem de Estreito, construída como projeto 
de irrigação, localizada no Município de Urandi/BA, tendo em vista que, em que pesem os argumentos do Membro oficiante, no sentido de atuação eficaz 
tanto do órgão fiscalizador como do empreendedor, não há manifestação clara quanto à segurança da estrutura para a população do entorno, nem sobre a 
necessidade de programas de monitoramento da estabilidade e de evacuação emergencial, em observância ao princípio da prevenção, fazendo-se 
necessário avaliar se foram observados todos os requisitos da recente Nota Técnica nº 01/2020 - 4ª CCR, anexada aos autos, no que couber, em razão dos 
graves danos causados à população provenientes dos métodos de construção de barragem. 2. Cabe destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 
01/2020, a sugestão de não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento de barragens construídas 
pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do 
órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do cadastro, em razão dos graves danos causados à população 
provenientes destes métodos de construção. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 4. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
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deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL Nº. 1.16.000.002043/2020-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2467 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO 
DE CONDICIONANTE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o descumprimento, por sociedade empresária, das condicionantes 
específicas nº 2.2, 2.3 e 2.9 da Licença de Operação (LO) 1219/2014, no âmbito do Processo IBAMA nº 02022.002306/2008-33, tendo em vista que: (i) 
de acordo com informação contida no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais, o descumprimento das mencionadas 
condicionantes não ocasionou nenhum dano ambiental; e (ii) as medidas adotadas pelo órgão ambiental, dentre essas a aplicação de multa no valor de 
R$ 250.500,00 (duzentos e cinquenta mil e quinhentos reais), são satisfatórias a prevenção e repressão do ilícito, de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001460/2015-00 - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2520 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA BOA ESPERANÇA. MUNICÍPIO 
DE NOVA UBIRATÃ/MT. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a supressão de vegetação, mediante o uso de fogo, no 
Projeto de Assentamento Boa Esperança, no Município de Nova Ubiratã/MT, tendo em vista que: (i) apesar das diligências empreendidas e decorridos 
quase cinco anos da tramitação do feito, não foi possível definir, de forma individualizada, quem seriam os responsáveis pelo desmatamento, nem a 
extensão do dano provocado pelas queimadas realizadas entre julho e setembro de 2014, inexistindo linha investigatória potencialmente idônea para a 
responsabilização no âmbito cível e criminal; e (ii) a questão da regularização ambiental dos assentamentos é objeto do Procedimento Administrativo n. 
1.20.000.001667/2013-12,instaurado para acompanhar a execução do TAC firmado entre o MPF e o INCRA, além de ter sido instaurado o PA 
1.20.000.000857/2020-33, em 13/08/2020, para acompanhar o cumprimento de novo Termo de Compromisso firmado entre o MPF e INCRA com 
objetivo de executar ações para a regularização dos assentamentos, e foram ajuizadas ações visando a reparação cível nos casos de ilícitos ambientais 
concretamente identificados. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.004821/2018-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2473 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. MINERAÇÃO. FERRO. RELATÓRIO 
DE MINAS ABANDONADAS. MINA PITANGUI EM CATAS ALTAS/MG. FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (FEAM/MG). 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de remessa de outro procedimento pela PRMG, para apurar danos ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural identificados no relatório FEAM minas abandonadas, Empreendimento VALE S/A, Mina Pitangui, com relação à 
Poligonal DNPM nº 024.331/1935, no município de Catas Altas/MG, tendo em vista que: (i) a atividade da Mina Pitangui está suspensa/paralisada e com 
controle ambiental, conforme informações da Agência Nacional de Mineração (ANM); e (ii) a empreendedora Vale S/A apresentou Relatório de 
Paralisação da atividade minerária em 18/03/2020, que foi considerado satisfatório nos termos da Deliberação Normativa do Conselho Estadual de 
Política Ambiental (COPAM) nº 220/2018, conforme o parecer emitido pela FEAM (Processo SEI nº 1500.01.0013503/2020-91, documento PR-MG- 
00048702/2020), não havendo, portanto, outras providências a serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG Nº. 1.22.003.000207/2015-26 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2438 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. CADASTRO AMBIENTAL 
RURAL (CAR). PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
regularidade ambiental do Assentamento Fazenda Cachoeirinha, localizado no município do Prata/MG, tendo em vista que: (i) o Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) informou que o projeto de assentamento em questão está inserido no Programa de Regularização Ambiental (PRA), nos termos do Decreto 
nº 8.235/2014, bem como no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sob responsabilidade do INCRA; (ii) a SUPRAM está regularizando o processo de 
obtenção da água; (iii) o PRA está em fase de implantação, tendo sido adiado o prazo para a realização desse procedimento pelo Governo Federal, de 
acordo com notícia do IEF, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. Precedente: IC 1.22.026.000039/2017-72. 
2. Dispensa-se a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.005.000178/2020-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2530 – Ementa: CONFLITO 
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. SUSCITANTE: 26º OFÍCIO DA TUTELA AMBIENTAL DA PR/MG. 
SUSCITADO: 25º OFÍCIO DA TUTELA AMBIENTAL DA PR/MG. MEIO AMBIENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE FORMOSO. 
BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO. DANO AMBIENTAL 1. Tem atribuição o 25º Ofício da Tutela Ambiental da Procuradoria da República em Minas 
Gerais para atuar em notícia de fato instaurada para apurar possíveis impactos ambientais decorrentes da implantação da Usina Hidrelétrica de Formoso, 
a ser instalada na Bacia do Rio São Francisco, barramento entre os municípios de Pirapora e Buritizeiro e potencial hidrelétrico de 306 MW, tendo em 
vista que não existe conexão ou continência do objeto deste procedimento com o IC 1.22.000.005133/2016-25, em andamento no 26º Ofício da Tutela 
Ambiental da Procuradoria da República em Minas Gerais. 2. Voto pelo conhecimento do conflito e pela atribuição do membro suscitado (25º Ofício da 
Procuradora da República em Minas Gerais) para atuar no feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 
1.23.001.000326/2020-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2366 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. 
PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 
9.605/98, pela derrubada de árvores da espécie castanheira, ameaçada de extinção, em área de floresta nativa, em Eldorado dos Carajás/PA, tendo em 
vista que: (i) a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela prescrição, considerando o tipo penal enquadrado e a antiguidade do fato, que remonta ao 
ano de 1998; e (ii) as providências voltadas à tutela do meio ambiente vêm sendo promovidas pelo Ibama, a saber: aplicação de multa administrativa no 
valor de 4.960,00 (quatro mil, novecentos e sessenta reais), devidamente inscrita em dívida ativa, e instauração de procedimento em fase de valoração do 
dano ambiental e reposição florestal, não havendo justifica para a atuação ministerial na seara cível. Precedente: Processo 1.23.001.000325/2020-84. 2. 
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Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000307/2011-00 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2510 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DESMATAMENTO E LOTEAMENTO ILEGAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar possível desmatamento e loteamento ilegal nas margens do Lago do Jurucuí, bem como desmatamento e construções irregulares nas Áreas de 
Preservação Permanente dos Igarapés Macaco, Cuicuera, Laranjal, São Raimundo, Sonrisal, Jutuaranã, tendo em vista que, conforme consignado pelo 
membro oficiante, foi determinado o desmembramento do feito, com instauração de Notícia de Fato cível para "Apurar desmatamento e loteamento ilegal 
nas margens do Lago do Jurucuí e no Projeto Agroextrativista Pindobal" e um Procedimento Administrativo para "Promover medidas de proteção 
ambiental das margens do Lago Verde e igarapés formadores, e da área de savana, em Alter do Chão/PA", considerando a complexidade do objeto e de 
sua amplitude. Precedente: IC 1.30.010.000368/2011-25. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 
1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA 
Nº. 1.24.000.001370/2014-81 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2379 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E CONSOLIDAÇÃO DA RESERVA EXTRATIVISTA (RESEX) ACAÚ-GOIANA. PLANO DE MANEJO. ELABORAÇÃO EM 
ANDAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o processo de regularização fundiária e de consolidação 
da RESEX Acaú-Goiana, criada por Decreto de 26 de junho de 2007, no Estado da Paraíba, tendo em vista que: (i) o ICMBio aduziu a existência de 
recursos e de equipe para a elaboração do plano de manejo, comprometendo-se a encaminhar cronograma para a conclusão das atividades em andamento; 
(ii) conforme o instituto, outros instrumentos de consolidação da UC estão sendo implementados: Conselho Deliberativo, criado pela Portaria nº 113, de 
24/12/2012; Perfil do beneficiário, definido na Portaria nº 53, de 03/12/2015; Acordo de Gestão, reconhecido pela Portaria nº 851, de 22/12/2017; e (iii) 
instaurou-se procedimento administrativo de acompanhamento com o fim de acompanhar a elaboração do Plano de Manejo da RESEX e monitorar o 
processo de consolidação da RESEX Acaú-Goiana. Precedente: IC 1.27.000.001237/2014-12. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001371/2014-25 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 2486 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AÇÃO COORDENADA. O MPF EM DEFESA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o processo de regularização fundiária e de consolidação da APA Barra do Rio 
Mamanguape, a partir da ação coordenada da 4ª CCR, "O MPF em defesa das Unidades de Conservação", tendo em vista que, conforme consignado pelo 
membro oficiante: (i) foi aprovado e publicado o Plano de Manejo da APA do Mamanguape (Portaria nº 57, de 22 de maio de 2014); e (ii) foi determinada 
a abertura de Procedimento Administrativo para acompanhamento do processo de regularização fundiária e da consolidação das unidades de conservação 
da APA Mamanguape. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-
PR Nº. 1.25.007.000104/2016-03 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2435 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental ocorrido na Praia Brava de Caiobá em decorrência da construção de quiosques na orla 
marítima, no Município de Matinhos/PR, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) os quiosques nunca foram construídos; e 
(ii) o IAP informou que, em nova vistoria realizada no local, a área se encontrava abandonada, não havendo mais o canteiro de obras, e a vegetação estava 
em regeneração natural, confirmando o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental do projeto integral de revitalização da orla da 
Praia Brava de Caiobá. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de representação anônima. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL/TOLEDO-PR Nº. 1.25.014.000015/2020-46 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2489 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório autuado em virtude de solicitação do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para que o Ministério Público Federal obtivesse autorização judicial de entrada em estabelecimento abandonado de sociedade empresária, 
no município de Toledo/PR, para apreensão de embalagens porventura existentes no local contendo o Selo de Inspeção Federal, tendo em vista que: (i) 
a implementação de ações administrativas com o fim de concluir o procedimento de cancelamento do registro, mediante a apreensão de eventuais 
materiais pertencentes ao SIF inserem-se nas atribuições administrativas do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal _ DIPOA _MAPA, 
que na qualidade de órgão público tem o poder-dever de agir; (ii) caso a situação fática exija ações afetas à reserva de jurisdição, a União deverá ser 
representada judicialmente pela Advocacia- Geral da União, conforme disposto no art. 131, da Constituição Federal de 1988, uma vez que ao Ministério 
Público é vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, conforme inciso IX, art. 129, da Constituição Federal de 1988; e 
(iv) analisadas as informações dos autos não se constata indícios de irregularidades capazes de atrair a atribuição ministerial. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL/CS Nº. 1.29.007.000029/2020-18 - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2441 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CASCALHO. PROPRIEDADE PARTICULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática dos crimes previstos no artigo 55 da Lei 9605/98 e 2º da Lei 8176/91, 
referente à extração de cascalho, sem a devida licença, em propriedade particular situada no Município de Santa Cruz do Sul/RS, tendo em vista que o 
local não está inserido em área de domínio federal ou protegida pela União, inexistindo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias 
ou empresas públicas, o que é insuficiente para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, IV da Constituição Federal, em consonância 
com atual entendimento do STJ e desta 4ª CCR. Precedentes: NF- 1.22.005.000006/2020-76; 1.25.013.000130/2017-25. 2. O fato de o Membro oficiante 
ter determinado a extração de cópias do procedimento e requisitado investigações adicionais à Polícia Federal, quanto ao aspecto criminal contido na 
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representação, para melhor formação de sua opinio delicti, não é circunstância suficiente, por si só, demonstradora do interesse federal na questão. 3. A 
atribuição revisional quanto à prática de crimes de ameaça (art. 147 do CP) supostamente praticados contra moradores da localidade, conforme narrado 
na representação, é temática afeta às atribuições revisionais da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 4. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, no âmbito desta 4ª CCR, com relação aos delitos dos artigos 55 da Lei 9605/98 e 2º da Lei 8176/91, com determinação de remessa dos autos 
à 2ª CCR, para análise do declínio de atribuições relativo ao delito do artigo 147 do Código Penal, em observância às suas atribuições revisionais. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição no âmbito deste 
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000235/2015-23 - Relatado por: 
Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2405 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2015 para apurar o suposto abandono de imóvel de propriedade da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, localizado no centro de Erechim/RS, tendo em vista que: (i) a construção está sendo inventariada pelo município em 
virtude do caráter histórico, para possivel tombamento; (ii) foram realizados os serviços necessários para sua conservação (limpeza, capinagem, 
dedetização, retirada de entulhos, bem como o fechamento e reparo dos muros e tapumes), conforme informações de fl. 270 e fls. 278/279; e (ii) o 
Município efetua periodicamente limpeza no entorno da edificação, bem como executa intervenções destinadas a coibir o acúmulo de água, não se 
vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Prescindível a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000588/2020-08 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2492 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. MAR. DERRAMAMENTO ÓLEO. PETROBRÁS. PLATAFORMA P-17. CAMPO DE BICUDO. 
BACIA DE CAMPOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o crime do art. 54, § 2º, V da Lei n. 9.605/98, consistente no 
vazamento, em 25/03/2017, de 100 ml (cem mililitros) de petróleo cru bruto da Plataforma P-17, Campo de Bicudo, na Bacia de Campos, Estado do Rio 
de Janeiro, tendo em vista que: (i) o IBAMA consignou em relatório que o derramamento em alto-mar foi de pequeno volume e de forma não intencional; 
e (ii) o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão 
ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria 
penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da 
Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000035/2012-17 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2382 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO. ÁREA DE POTENCIAL 
ARQUEOLÓGICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos provocados por obras de empreendimento residencial em 
área de alto potencial arqueológico às margens da Rua Lauro Sodré e Estrada do Calandú, nas proximidades da Subestação São José de Furnas no 
município de Belford Roxo/RJ, sem autorização do IPHAN, tendo em vista que: (i) a área recebeu obras do empreendimento, as quais estão atualmente 
concluídas, sendo que o município já expediu habite-se, comprovando que autorizou a execução da obra, conforme documentação apresentada pela 
empreendedora; (ii) o IPHAN informou que não existe registro de sítio arqueológico na área do empreendimento; (iii) o Sítio Arqueológico mais próximo, 
denominado Sambaqui da Marquesa, está à distância de aproximadamente 430 m (quatrocentos e trinta metros) do empreendimento em questão, conforme 
informou o Museu Vivo São Bento e consta da Ficha de Registro do IPHAN, não havendo sobreposição das áreas. 2. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§ 1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000193/2007-18 - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2418 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REBIO TINGUÁ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
danos ambientais na Reserva Biológica do Tinguá e eventualmente em área de interesse arqueológico, nos municípios de Duque de Caxias e Nova 
Iguaçu/RJ, provocados pelas obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, BR 493/RJ-109, tendo em vista a judicialização da matéria 
por meio da Ação Civil Pública n. 5003174-02.2020.4.02.5120 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando a compensação dos danos ambientais 
incidentes sobre a zona de amortecimento da REBIO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000777/2019-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 2517 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar suposto dano a vegetação de manguezal causado por obras realizadas pelo Município de Barra Velha/SC, tendo em vista que, conforme consignado 
pelo membro oficiante: (i) as obras foram realizadas em razão dos alagamentos ocorridos no dia 17/02/2019, que causaram a destruição de vias públicas, 
prédios públicos, propriedades particulares, tendo sido a atividade de desassoreamento realizada com o objetivo de prevenção de novos episódios de 
alagamentos na região; (ii) como se trata de obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas, o 
presente caso se amolda à hipótese prevista no art. 8º, § 3º, da Lei nº 12.651/2012; (iii) foi efetuado o plantio de 30 mudas nativas às margens do curso 
d' água e a promoção da recuperação ambiental da área do outro lado da ponte; e (iv) o Parecer Técnico n.º 1567/2020, subscrito por bióloga da 
FUNDEMA, destacou que a vegetação de manguezal do outro lado do rio está se regenerando naturalmente, bem como que algumas mudas nativas estão 
crescendo espontaneamente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.000217/2020-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2287 – Ementa: DECLINAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS-TRATOS. IRREGULARIDADES NA 
COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada para apurar possíveis 
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irregularidades na venda de animais por canis, pet shops e demais estabelecimentos clandestinos, inclusive por meio eletrônico, no Estado de São Paulo, 
tendo em vista que, de acordo com informação do Ibama: (i) o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito (documento que deu origem à 
presente NF) refere-se, principalmente, ao comércio de animais domésticos cuja atribuição primária de fiscalização pertence aos órgãos ambientais 
municipais e estaduais; e (ii) a atribuição para o licenciamento dos estabelecimentos citados no referido relatório é estadual. 2. Voto pela homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 
1.35.003.000005/2020-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2433 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. RELATÓRIO DA EQUIPE SANEAMENTO. 
FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADA - SERGIPE 2019 (FPI). 5ª ETAPA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado 
para analisar relatório da equipe Saneamento da FPI 2019, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, já há ações judiciais e 
procedimentos extrajudiciais relativos ao esgotamento sanitário de todos os municípios ribeirinhos ao Rio São Francisco, não se verificando a necessidade 
de adoção de outras medidas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM-PA Nº. DPF/SNM/PA-INQ-00282/2010 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2446 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
PROJETO DE ASSENTAMENTO EXTRATIVISTA (PAE). 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito 
previsto no artigo 40 da Lei 9605/98, em razão da existência de estradas e portos clandestinos utilizados para o embarque de madeira extraída ilegalmente 
em área do Projeto de Assentamento Agroextrativista da Gleba Lago Grande, de atribuição da PRM/Santarém/PA, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo Membro oficiante: (i) a pretensão punitiva estatal, em relação ao tipo penal enquadrado, encontra-se fulminada pela prescrição, nos 
moldes do artigo 109, inciso IV, do Código Penal; e (ii) não é possível apurar a responsabilidade cível pelo ilícito, pois o lapso temporal já transcorrido 
(aproximadamente 10 anos) bem como a ausência de dados mínimos sobre a localização específica dos pontos a serem fiscalizados inviabilizam a 
obtenção de novos elementos probatórios nas investigações, em observância ao Enunciado 56/4ªCCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. JF/MS-AOPPOR-5003364-48.2019.4.03.6000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2327 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO 
PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. DESMATAMENTO ILEGAL. 1. Não cabe propor acordo de não persecução 
penal (ANPP) nos autos de ação penal relativa ao crime capitulado no art. 50-A, caput, da Lei 9.605/98, c/c o art. 29 do Código Penal, em razão de 
desmatamento de 4,52 m3 (quatro vírgula cinquenta e dois) de floresta nativa extraída de terras indígenas sem autorização legal, fato ocorrido em 
Sidrolândia/MS, tendo em vista que os acusados não cumpriram o requisito previsto no art. 28 A, caput, do CPP, qual seja: o não cumprimento do 
pressuposto de confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal, uma vez que a defesa dos investigados arguiu, em sede de preliminar, que 
a ação narrada na denúncia não retrata a veracidade do ocorrido, bem como afirmou que os acusados não desmataram ou exploraram terras indígenas de 
domínio público. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018, revisada e ampliada a partir da 
edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea "b", como requisito para o cabimento do ANPP: `Com vistas à formulação da proposta de acordo 
de não persecução penal, o membro do MPF considerará os seguintes requisitos de cabimento: b) confissão formal e circunstanciada da infração penal, 
preferencialmente em termo próprio'. 3. Voto pela devolução dos autos à instância de origem (5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo 
Grande/MS) para o regular processamento da ação penal, ante a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000135/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 2456 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO. SÍTIO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventuais danos a sítio arqueológico localizado 
na Praça Dom Pedro II, em Manaus/AM, decorrentes de obras de requalificação urbana realizadas pela Prefeitura Municipal, tendo em vista que, de 
acordo com informação do IPHAN: (i) o instituto foi previamente consultado para aprovação dos projetos necessários à proposta de intervenção; (i i) a 
Prefeitura cumpriu com as etapas exigidas na IN 001/2015; e (iii) durante vistorias realizadas no local, não foram identificadas irregularidades ou 
atividades que colocassem em risco o sítio arqueológico em questão. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. 
Voto por homologar o arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 
1.14.001.000160/2015-92 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2521 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REFÚGIO DA VIDA 
SILVESTRE DE UNA. ESTADO DA BAHIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
existência de ocupações irregulares na área de preservação permanente da Ilha do Desejo, área do Refúgio da Vida Silvestre de Una, Estado da Bahia, 
tendo em vista que: (i) o ICMBio tem obtido êxito em evitar novas construções e ampliações dos imóveis pertencentes a moradores de baixíssima renda, 
residentes desde antes da criação da REVIS de Una em 2007, sem indícios de danos ambientais na região; (ii) estão sendo adotadas as medidas para a 
estruturação de unidade do ICMBio em Ilhéus, de modo a ensejar a implementação do plano de manejo e a regularização fundiária das Unidades de 
Conservação federais existentes na região, como PARNA Serra das Lontras, REBIO de Una e REVIS de Una; e (iii) é inviável a manutenção de inquérito 
civil para acompanhamento do processo de consolidação da REVIS de Una, o que envolve ações complexas de longo prazo, como desapropriação e 
construção de acordo para compatibilização das atividades de comunidade tradicional, mostrando-se necessária a instauração de Procedimento 
Administrativo (PA) para acompanhar as ações, sendo este o instrumento adequado ao acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas 
públicas ou instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, determinando a instauração de PA de acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BOM JESUS DA LAPA Nº. 1.22.000.002414/2019-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
2431 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. RIO 
CARINHANHA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis impactos ambientais decorrentes da implantação da Pequena 
Central Hidrelétrica PCH Catumbi, ainda em fase de licenciamento ambiental, no rio Carinhanha, no Município de Cocos/BA, tendo em vista que, 
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conforme consignado pelo membro oficiante: (i) não há indícios de que o procedimento de licenciamento ambiental conduzido pelo IBAMA apresente 
falhas ou irregularidades que demandem acompanhamento por parte do Ministério Público Federal; e (ii) o projeto da PCH Catumbi encontra-se em fase 
de análise da viabilidade ambiental, não existindo nem mesmo a aprovação do Estudo de Impacto Ambiental. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.024.000162/2018-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2512 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. REJEITOS DE MINERAÇÃO. LAUDOS TÉCNICOS. BARRAGEM DE FUNDÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar possíveis irregularidades em laudos técnicos de segurança da barragem de Fundão (rompimento em 
05/11/2015), em Mariana/MG, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, não há necessidade ou mesmo utilidade na manutenção 
do presente procedimento, porquanto, de acordo com a perícia técnica do MPF, os laudos técnicos apresentados pela empresa em processos 
administrativos ambientais da FEAM já instruíram a denúncia apresentada pelo MPF que ampara a Ação Penal 2725- 15.2016.4.01.3822, em trâmite na 
Subseção Judiciária de Ponte Nova/MG (Enunciado 11-4ª CCR). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000709/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
2216 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX IPAÚ- ANILZINHO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada para apurar delito do art. 50-A da Lei 9.605/98, consubstanciado em danificar 0,60 ha (zero vírgula sessenta hectares) de Floresta da Amazônia 
sem autorização do órgão ambiental competente, no interior da RESEX Ipaú-Anilzinho, no município de Baião/PA, tendo em vista que restou 
demonstrada a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental de aplicação da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que 
alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001813/2017-13 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 2362 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
LICENCIAMENTO DE REGISTRO GERAL DE ATIVIDADE PESQUEIRA. INFORMAÇÕES FALSAS. ORIENTAÇÃO Nº 1 - 4ª CCR. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, decorrente 
de apresentar informação falsa, na renovação do licenciamento do Registro Geral de Atividade Pesqueira - Certificado de Registro e Autorização de 
Embarcação Pesqueira, do MAPA, tendo em vista que: (i) se trata de infração administrativa, nos termos dos artigos 70, §1º, e 72, II, da Lei nº 9.605/98 
e 3º, II e 81, caput, ambos do Decreto nº 6.514/08; (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente por autarquia ambiental federal, inclusive 
com aplicação de multa; e (iii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000481/2009-20 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2161 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. BAUXITA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PLATÔ BACABA. FLONA SARACÁ-TAQUERA. MUNICÍPIO DE 
ORIXIMINÁ/PA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade do processo de renovação da licença de operação do 
Platô Bacaba, referente à mineração de bauxita no interior da Flona Saracá-Taquera pela Mineração Rio do Norte S/A, no Município de Oriximiná/PA, 
tendo em vista que: (i) após mais 11 (onze) anos de tramitação, não foi constatada irregularidade na operação do empreendimento, na expedição das 
licenças ambientais pelo IBAMA ou no cumprimento das condicionantes pelo empreendedor, nem comprovado dano passível de responsabilização cível 
ou criminal ambiental; (ii) o instrumento próprio para analisar, de forma continuada, as atividades e os procedimentos em tramitação em outras instituições 
(Processo IBAMA n. 02001.003450/2004-10, LO n. 966/2010), quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 
4 de julho de 2017, é o procedimento administrativo de acompanhamento, o qual deve ser instaurado para a continuidade da presente análise do 
empreendimento minerário da MRN em Oriximiná, dado o vulto da atividade minerária de bauxita na região; e (iii) quanto à segurança das barragens de 
rejeito de minério do empreendimento, constata-se em consulta no Sistema Único que o IC n. 1.23.002.000261/2016-25 trata especificamente dessa 
questão, no qual se evidenciam as diligências adotadas pelo MPF para certificação da integridade da infraestrutura das barragens e segurança da população 
e meio ambiente do entorno, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF, 
salvo instaurar o PA de acompanhamento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instaurar PA de acompanhamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001528/2012-51 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2277 – Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RETORNO. 561ª SO. NOVAS 
INFORMAÇÕES. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUE. 1. Cabe reconsiderar a decisão de homologação de 
arquivamento do presente inquérito civil instaurado para apurar irregularidades na ocupação de área de preservação permanente, mangue, no entorno do 
Loteamento Jardim América, Bairro Bessa, João Pessoa/PB, deliberada na 561ª SO, quanto à determinação de instauração de novo PA de 
Acompanhamento, tendo em vista que as novas informações prestadas nos autos, pelo Membro oficiante, demonstram que o objeto do presente feito já 
vinha sendo acompanhado pelo PA nº 1.24.000.000871/2019, em trâmite na PRDC Paraíba, o que torna inócua a determinação contida no voto 
anteriormente deliberado. 2. Voto pela reconsideração da homologação do arquivamento deliberada na 561ª SO, em 12/02/2020, apenas para tornar sem 
efeito a determinação de instauração de novo PA de Acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 
1.24.005.000014/2016-61 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2436 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE AÇUDES PÚBLICOS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possibilidade de utilização do licenciamento ambiental como meio para a 
recuperação/regularização das áreas de preservação permanente no entorno dos açudes públicos federais situados nos municípios do estado da Paraíba, 
tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o DNOCS informou que solicitou verba orçamentária no valor de R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) para promover o licenciamento ambiental de dez açudes públicos na Paraíba mas o contingenciamento de recursos da autarquia 
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prejudicou a concretização das ações; e (ii) foi determinada a abertura de PA de acompanhamento para acompanhar "as medidas adotadas pelo DNOCS 
com o objetivo de promover licenciamentos ambientais para a recuperação/regularização das áreas de preservação permanente no entorno dos açudes 
públicos federais situados no Estado da Paraíba sob sua gestão". 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar o arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.000500/2019-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2469 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. DESCARTE 
IRREGULAR DE PRODUTOS QUÍMICOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades ambientais, 
atribuídas a sociedade empresária, referentes ao descarte inapropriado de produtos químicos, rejeitos e água suja dos processos industriais, bem como 
ausência de licença ambiental, em Cambará/PR, tendo em vista que: (i) de acordo com informação do órgão ambiental, as licenças ambientais foram 
regularizadas, após a execução de obras para o tratamento dos efluentes, que passaram a ser direcionados para a rede de esgoto da Companhia de 
Saneamento do Paraná; (ii) a infração não ocasionou dano ambiental de impacto grave ou irreversível ao meio ambiente, conforme informação do Instituto 
Água e Terra do Paraná (IAT); e (iii) as medidas adotadas pelo órgão ambiental são satisfatórias para a prevenção e a repressão do ilícito, de modo que 
alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª 
CCR. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000043/2020-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2396 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. REVITALIZAÇÃO. PROVIDÊNCIAS 
ADOTADAS PELA PREFEITURA DE GUARAQUEÇABA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível 
irregular descarte de lixo pelo Município de Guaraqueçaba/PR, tendo em vista que a Prefeitura informou que já adotou providências, em cumprimento 
ao acordo firmado em ACP em trâmite na Justiça Federal de Paranaguá, para a devida regularização do aterro sanitário municipal, juntando-se aos autos 
cópias do plano de destinação de resíduos sólidos, análise da situação atual do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do Município de 
Guaraqueçaba/PR, Relatórios nº 01/2017, 02/2017 e 03/2019, produzidos por empresa de consultoria ambiental referentes à revitalização do aterro 
sanitário, Lei municipal nº 674/2018 que estabelece a coleta seletiva de lixo nas comunidades marinhas locais e a implementação de um projeto que busca 
educar a população quanto ao assunto. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO Nº. 1.25.010.000258/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2462 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. RESOLUÇÃO 
ESTADUAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar eventual irregularidade na Resolução Estadual SEDEST/PR nº 53/2019, 
que trata de normas gerais de pesca e proteção à fauna ictica da bacia hidrográfica do Rio Iguaçu e seus afluentes, uma vez que, conforme consignado 
pelo membro oficiante: (i) o Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo informou que o art. 3º, inciso II, alínea "f" foi revisto e 
revogado, culminando em uma nova Resolução; e (ii) a SEDEST tomou as devidas providências para sanar a irregularidade da Resolução Estadual nº 
53/2019, não havendo outra diligência a ser tomada. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI 
Nº. 1.27.000.000751/2020-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2496 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). 
INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar 
a prática de possível crime de falsidade ideológica e uso de documento falso, arts. 299 e 304 do Código Penal, além da possível comercialização irregular 
de produto florestal e embaraço à fiscalização ambiental, crimes dos arts. 46 e 69 da Lei n. 9.605/1998, em razão da inserção de informações falsas no 
Sistema DOF, no Município de União/PI, tendo em vista que a presente investigação, instaurada a partir do Auto de Infração IBAMA nº GM2XAYPI, 
foi abarcada em nova metodologia de trabalho do MPF e Polícia Federal denominada Projeto Prometheus, que agrega os dados de diversos autos de 
infração lavrados pelo IBAMA sobre falsidade no SISDOF para análise conjunta, com objetivo de correlacionar dados e viabilizar, de forma mais eficaz, 
a investigação dos responsáveis pelas fraudes, havendo garantia da continuidade desta apuração criminal no âmbito do procedimento especial instaurado 
pela Polícia Federal. Precedentes: IPL DPF/RO-0408/2016; JF/PIINQ-1019022-89.2020.4.01.4000. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 135) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000034/2009-05 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2370 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ENUNCIADO Nº 11-4ª CCR. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente de construção em área de preservação permanente, 
sem autorização do órgão ambiental competente, no município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que a questão foi judicializada, sendo examinada 
no bojo da Ação Civil Pública nº 000143644.2004.8.19.0003, já em grau de Recurso Especial junto ao STJ, conforme cópia juntada aos autos em atenção 
ao Enunciado nº 11- 4ª CCR, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000047/2018-
67 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2376 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. CONJUNTO URBANO E SÍTIO HISTÓRICO. CIDADE DE 
PARATY/RJ. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ESPAÇOS PÚBLICOS. AMBULANTES. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade na retirada dos tradicionais carrinhos de pipoca, barracas, trailers fixos e demais ambulantes 
do centro histórico da cidade de Paraty/RJ, pela Prefeitura, em cumprimento de decisão da Justiça Federal, tendo em vista que: (i) a questão encontra-se 
judicializada, tendo sido proposta pelo MPF a ACP nº 000012670.2008.4.02.5111 em desfavor da Municipalidade, em curso na 1ª Vara Federal de Angra 
dos Reis, visando à desocupação dos espaços públicos da cidade de Paraty/RJ, conjunto urbano tombado pelo IPHAN por sua relevância história e 
arquitetônica; (ii) a ação está em fase de execução da sentença, tendo sido proferida decisão favorável à desocupação, com trânsito em julgado, pelo que 
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o pleito dos ambulantes deve ser dirigido ao Judiciário no bojo dos respectivos autos; e (iii) o IPHAN manifestou em parecer técnico de 24/10/2018 
concordância com a permanência dos carrinhos de doces, consignando que não interferem significativamente na ambiência dos bens tombados, pelo que 
não há fundamento para continuidade da presente investigação. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000576/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 2359 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 
INVASÃO DE ÁREA DE SEGURANÇA. ZONA PETROLÍFERA E OFFSHORE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal autuada para apurar o crime de pesca em local proibido, mediante invasão de área de segurança, em plataforma de petróleo, no 
Município de Santos/SP, tendo em vista que: (i) não houve nenhuma abordagem da autoridade para constatar o material de pesca ou se foi pescado algum 
espécime da fauna aquática, restando ausentes as provas de materialidade delitiva para o crime do art. 34 da Lei n. 9.605/1998; e (ii) apesar da entrada 
da embarcação na área de segurança da Unidade Offshore West Saturn, Bacia de Santos, não foi constatado perigo concreto ou abstrato em decorrência 
da conduta da embarcação envolvida, revelando-se a atipicidade quanto ao crime do art. 261 do Código Penal. Precedente: NF 1.30.015.000270/2019-
85. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 
1.30.017.001898/2014-73 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2385 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA DO 
TINGUÁ. SOBREVOO AÉREO EM ALTURA NÃO PERMITIDA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais 
na Reserva Biológica do Tinguá, provocados por sobrevoo de helicóptero a serviço da Petrobras Transportes, em altura inferior a 5.000 (cinco mil) pés, 
sem prévia comunicação ao gestor da Unidade de Conservação, no município de Nova Iguaçu/RJ, tendo em vista que: (i) o sobrevoo não provocou danos 
diretos ou indiretos à Unidade de Conservação da Natureza; (ii) o descumprimento da norma do Plano de Manejo enseja mera responsabilidade 
administrativa; (iii) considerando as informações prestadas, restou demonstrada a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, com a aplicação 
de multa administrativa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos 
termos da Orientação n. 01- 4ªCCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.812.000003/2018-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2476 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
PLANO DE MANEJO. ACOMPANHAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para 
acompanhar a ação civil pública nº 0008877- 27.2018.4.02.5101, ajuizada com a finalidade de obrigar o ICMBio a elaborar e publicar Plano de Manejo 
para o MONA Cagarras, tendo em vista que o Plano de Manejo foi concluído e publicado no Diário Oficial da União, através da Portaria ICMBio 
886/2020, conforme cópia anexada aos autos, cumprindo o acordo judicial firmado nos autos da ACP. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000185/2020-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2072 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para avaliar o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal a réu na Ação Penal n.º 5006240- 32.2019.4.04.7201, na qual se imputou a 
este a prática dos crimes previstos nos arts. 48, 54, §2º, inciso V e 64, todos da Lei n.º 9.605/98, bem como no art. 20 da Lei n.º 4.947/66, cometidos na 
forma do art. 70 do Código Penal, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a ausência de encaminhamento de resposta pelo 
réu sobre o interesse ou não no ANPP no prazo fixado [19/05/2020] é interpretada como recusa ao acordo proposto; e (ii) foi determinada a formulação 
de requerimento de prosseguimento da ação penal supracitada. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- TOCANTINS Nº. 1.36.000.000105/2016-26 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2444 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE FAIXAS DE DOMÍNIO DE 
RODOVIA FEDERAL (BR-153). ESTADO DE TOCANTINS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades na 
ocupação de faixas de domínio de Rodovia Federal (BR-153) no Estado de Tocantins, como forma de ampliação de área agricultável por particulares, 
tendo em vista que o DNIT foi notificado e acatou recomendações do MPF, realizando vistoria e expedindo notificações aos invasores das faixas de 
domínio da referida rodovia federal, conforme documentação acostada nos autos, não havendo, portanto, outras providências a serem tomadas no presente 
feito. Precedente: 1.29.024.000374/2019-00. 2. Representante não comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 
1º Resolução nº 87/2010-CSMPF, já que não consta endereço, telefone ou outro meio de contato na denúncia. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001635/2018-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1754 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO (SEAPPA). GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA). 1. Não cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de ofício circular da 4ª CCR sobre o Projeto Transparência das Informações Ambientais, para 
acompanhar o nível de transparência da SEAPPA, no Rio de Janeiro, especificamente quanto à disponibilização de informações relacionadas a Guias de 
Trânsito Animal - GTA's, tendo em vista que, conforme relatório anexo de segunda avaliação, o grau de detalhamento recomendado pelo MPF não foi 
satisfatoriamente atendido, ressaltando que as informações relativas às GTAs não são estritamente pessoais, sendo necessária a adequada implantação da 
transparência das informações ambientais, assegurando, ainda, que os dados sejam atualizados em tempo real. Precedente: 1.22.000.001544/2018-11. 2. 
Segundo a lei de acesso à informação 'é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 
fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas' e que, para tanto, 'os 
órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais 
da rede mundial de computadores (internet)' (art. 8º, caput e § 2º, da Lei nº 12.527/2011). 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: 
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Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de arquivamento. 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS-MG Nº. DPF-UDI-INQ-00352/2017 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 2377 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
CASCALHO. LICENCIAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para investigar a 
prática, em tese, de mineração irregular de cascalho na zona rural do Município de Rio do Paranaíba/MG, crime em tese dos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e 
55 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista que: (i) conforme apurado pela autoridade policial, a extração de cascalho ocorreu de forma regular, nos termos do 
Processo ANM n. 831.210/2009, cujo titular é a empresa Baia Extração Mineral LTDA., que detém outorga com validade até 22/05/2024 e Autorização 
Ambiental de Funcionamento - AAF válida, de número 01437/2017, com validade até 09/03/2021; e (ii) a obra de recuperação de vicinal foi autorizada 
pelo Secretário de Obras municipal mediante a utilização de material da cascalheira licenciada, sem comprovação de danos ambientais e de extração 
irregular de minerário, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial 
por parte do MPF. Precedente: SPF/RR-0132/2016-INQ. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE Nº. JF/PE-INQ-0809466-37.2020.4.05.8300 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2451 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA (RESEX) ACAÚ-GOIANA. ART. 40 DA LEI 9.605/98. LANÇAMENTO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. CÓRREGO JAPUMIM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar eventual crime capitulado no art. 40 
da Lei 9.605/98, em razão de dano ambiental à RESEX Acaú-Goiana, ocorrido por suposto lançamento de águas pluviais no córrego Japumim, afluente 
do Rio Tracunhaém, por meio do sistema de drenagem de fábrica automotiva situada no município de Goiana/PE, tendo em vista que, conforme o 
Membro oficiante: (i) foi verificado que o córrego sofreu assoreamento pelo material proveniente do processo erosivo ocorrido durante o processo de 
terraplanagem do empreendimento, porém, não pelo despejo da drenagem de águas pela empresa automobilística, estando mais associado às práticas 
agrícolas nocivas da região, que praticam o desmatamento das matas ciliares, de acordo com a conclusão da perícia; (ii) a voçoroca constatada encontrar-
se fora dos limites da RESEXAcaú-Goiana, aproximadamente a 4,5 km; (iii) conforme o Parecer Técnico nº 1273/2018-CNP/SPPEA do MPF, não foi 
possível constatar, durante os trabalhos de campo, que o processo erosivo ocasionou algum dano direto ou indireto à RESEX Acaú-Goiana; (iv) foi 
acostado o acórdão prolatado nos autos da Apelação e Remessa Necessária nº 0800129- 79.2015.4.05.8306, que manteve a sentença, decretando a 
nulidade do Auto de Infração nº 029590, lavrado pelo ICMBio, referente a estes autos; (v) segundo as informações prestadas pelo perito judicial no 
Processo nº 0800129-79.2015.4.05.8306, o acidente ambiental ocorreu durante a construção, pela empresa contratada pelo governo do Estado, do platô 
onde seria posteriormente implantada a fábrica automotiva, após a ruptura de um dique construído para represamento de água que serviria à execução 
desse serviço, o que levou à danificação da escada hidráulica, de modo que a voçoroca tem relação com a falha do projeto de drenagem referente à 
estrutura dissipadora de energia construída fora do empreendimento da empresa, não com a estrutura de drenagem do empreendimento; e (vi) a Agência 
Estadual do Meio Ambiente (CPRH) corroborou as informações prestadas e acrescentou que o governo do Estado executou medidas indicadas em um 
projeto complementar, tendo a CPRH verificado que o dano ambiental referente à erosão fora mitigado. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000107/2020-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2432 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. COMÉRCIO DE CAMARÃO. PERÍODO DE DEFESO. ORIENTAÇÃO Nº 1 - 4ª 
CCR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 34, parágrafo 
único, III, da Lei nº 9.605/98, consistente no comércio de 21 (vinte e um) kg de camarão sete barbas e 1 (um) kg de camarão branco, durante o período 
defeso, em Maragogi/AL, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98 incrimina 
quem comercializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pescas proibidas; (ii) a conduta de comercializar camarão no período defeso, por si só, 
não caracteriza o referido tipo penal, uma vez que não se pode afirmar, com base apenas no comércio no período de defeso, que o camarão é proveniente 
da pesca proibida, diante da possibilidade de ele ter sido coletado antes do período da proibição, embora não tenha havido a declaração de estoque 
conforme exigido pelo órgão ambiental; (iii) foi aplicada multa administrativa (no valor de seis mil, quatrocentos e oitenta reais) e as espécies foram 
apreendidas, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, não se 
impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000887/2018-34 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2399 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. RETIRADA DE AREIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar suposto dano ambiental decorrente de retirada de areia de praia para a construção de campo de futevôlei no Residencial Mares do 
Sul, em Marechal Deodoro/AL, tendo em vista que o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) não constatou o uso da areia da praia para a formação 
do citado campo, nem para qualquer outro fim, conforme vistoria no local, não se justificando, portanto, a atuação do MPF no seguimento do feito já que 
se esgotou o objeto do presente apuratório. 2. Impossibilidade de comunicação do representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.14.006.000152/2020-63 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2509 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ZONA DE AMORTECIMENTO DA ESTAÇÃO 
ECOLÓGICA RASO DA CATARINA. 1. Tem atribuições a 2ª CCR para conhecer de promoção de declinação de atribuições ao Ministério Público 
Estadual em NF criminal autuada a partir do desmembramento da Notícia de Fato nº 1.14.006.000120/2020-68 para apurar suposta prática de crime de 
porte ilegal de arma de fogo (tipo espingarda calibre 28, 17 cartuchos calibre 28 - sendo 13 carregados e 4 deflagrados), previsto no artigo 14 da Lei 
10.826/2003, conforme Auto de Infração 032070B, lavrado pelo ICMBio, na Zona de Amortecimento da Estação Ecológica Raso da Catarina, tendo em 
vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Quanto ao crime ambiental decorrente 
da apreensão de dois animais silvestres abatidos, na mesma ocasião, de espécie ameaçada de extinção (crypturellus noctivagus), sem autorização do órgão 
competente, de porte do autuado, os fatos prosseguem sob apuração na NF 1.14.006.000120/2020-68, em trâmite na Procuradoria da República em Paulo 
Afonso/BA. 3. "O simples fato de os objetos delituosos terem sido encontrados no mesmo contexto fático não importa em conclusão lógica e automática 
no sentido de haver conexão instrumental entre eles. Não se aplica, portanto, a Súmula n. 122 desta Corte de Justiça, verbis: `Compete à Justiça Federal 
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o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, do Código de Processo 
Penal". STJ - CC: 170752 PR 2020/0030351-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/PE), Data de Publicação: DJ 03/03/2020. 4. Voto pelo não conhecimento da promoção de declinação de atribuições, com a remessa dos autos à 2ª 
CCR, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento do declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 
1.14.010.000023/2020-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2420 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAIS. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais em área de preservação permanente de manguezal, em Terreno de 
Marinha, provocados pela instalação de cerca em área de condomínio privado, na Praia de Trancoso, município de Porto Seguro/BA, tendo em vista que: 
(i) conforme vistoria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a cerca de arame não invadiu manguezais, área comum e de praia, nem vedou o acesso 
à orla marítima pela população, pois o local contém dois acessos; (ii) o empreendimento foi autorizado pela municipalidade, que expediu licença de 
implantação; (iii) a área está devidamente inscrita e autorizada ao empreendimento pela SPU; (iv) não há irregularidades a sanar. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público e, como no caso, de ausência de 
identificação do veiculador da notícia que ensejou a instauração. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000174/2018-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2388 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. NÃO 
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO (RAMA). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar supostas irregularidades perpetradas pelo DNOCS referentes à execução da 2ª etapa do Projeto Perímetro Irrigado Araras Norte, 
em Varjota/CE, tendo em vista, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) informação repassada pela SEMACE de que inexiste irregularidade 
imputável ao DNOCS, sendo que os RAMA's 2016/2017 foram devidamente apresentados, conclui-se que não há efetiva comprovação de ocorrência de 
irregularidade; e (ii) a existência de licença válida para a construção da 2ª Etapa do Projeto referido. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001845/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2514 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. BARRAGEM DE REJEITOS. SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGEM DE REJEITOS BR/GO. 1. Não cabe o arquivamento de 
procedimento instaurado para averiguar a segurança da Barragem de Rejeitos BR, situada no município de Catalão/GO, sob responsabilidade da empresa 
Mosaic S/A, sendo necessária a adoção das seguintes medidas complementares, em observância ao princípio da prevenção: (i) a realização de diligências 
perante à empresa e aos órgãos públicos competentes, para verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de 
construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, 
data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da 
ANM, especialmente à Resolução ANM nº 13/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam break e o 
mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, bem como se foram calculados especificamente 
para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas e verificam o 
comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de inundação, determinando-se a elaboração 
de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) se as sugestões de atuação elencadas na NT 4ª 
CCR nº 01/2020, anexada aos autos, foram observadas; (ii) exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras medidas que 
entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do patrimônio cultural nas áreas afetadas. Precedente: IC 1.31.003.000126/2019-41. 2. 
Cabe destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 01/2020, a sugestão de "não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito 
do MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a 
descaracterização ou descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de 
ruptura e exclusão do cadastro", em razão dos graves danos causados à população provenientes destes métodos de construção. 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS Nº. 
1.21.003.000118/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2522 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ARGILA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a ocorrência de dano ambiental no interior da Área de Proteção Ambiental Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, decorrente da realização 
de atividade clandestina de Olaria, no município de Eldorado/MS, tendo em vista que: (i) os fatos em tela já foram objeto de apuração pelo MP/MS no 
bojo do IC 06.2019.00001122-7, que restou arquivado após a celebração de TAC com a investigada, na qual esta se comprometeu a não realizar 
aterramento de açude, localizado em área de preservação permanente de sua propriedade, e ao pagamento de indenização compensatória pelos danos 
causados; (ii) segundo informou a polícia militar ambiental, nas últimas vistorias realizadas no local, foi verificado que a área não está mais sendo 
utilizada, encontrando-se em estágio de regeneração inicial; e (iii) quanto à extração de argila, conforme consta do Relatório de Informações 
Complementares nº 20/2º GPMA/2019, não foi constada, no momento da fiscalização, a exploração de argila, nem a presença de caminhões ou 
retroescavadeiras no local. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.005.000044/2014-81 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2472 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ASSENTAMENTO DO INCRA. RESERVA LEGAL. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais ocupações 
irregulares (barracos de lona) em área de reserva legal do Projeto de Assentamento Poço da Vovó, no município de Jaíba/MG, tendo em vista que: (i) o 
INCRA informou que propôs ação de reintegração de posse nº 100057- 40.2019.4.01.3825, em curso na Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Janaúba/MG, conforme decisão juntada aos autos, visando a integral desocupação da reserva legal; (ii) a repercussão criminal dos fatos está sendo apurada 
nos autos da ação penal nº 0001320-2018.4.01.3825; e (iii) a matéria encontra-se judicializada, conforme peças judiciais anexadas aos autos, que abarca 
integralmente o objeto do presente procedimento, nos termos do Enunciado nº 11-4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000637/2020-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2114 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. 
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a 
conduta de apresentar informação falsa, no sistema oficial de controle DOF, referente ao recebimento de 05 documentos florestais ideologicamente falsos, 
em Piripiri/PI, tendo em vista que o Auto de Infração do IBAMA, que ensejou a instauração da presente investigação, deverá ser abarcado em nova 
metodologia de trabalho, idealizada pelo MPF e Polícia Federal, consubstanciada no Projeto Prometheus, que reunirá os dados contidos em diversos 
autos de infração lavrados pelo IBAMA, para análise conjunta, com objetivo de correlacionar dados e viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação 
dos responsáveis pelas fraudes e demais crimes. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. 
MIGUEL DO OESTE Nº. 1.29.004.000893/2014-93 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2400 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM 
DE RIO. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1 . Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção de uma pequena 
casa de madeira, uma escada, bem como a retirada de uma árvore numa ilha do Rio Uruguai, Município de Palmitos/SC, tendo em vista que o Instituto 
do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) informou que o local degradado foi recuperado por meio de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), 
não se justificando, portanto, a atuação do MPF no seguimento do feito, já que se esgotou o objeto do presente apuratório. 2. Prescindível a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.002.000178/2020-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2475 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. POLUIÇÃO MARÍTIMA. DERRAMAMENTO DE FLUÍDO DE PERFURAÇÃO. BACIA DE CAMPOS/RJ. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato cível autuada para apurar o derramamento no mar de 0,01 m³ (10 litros) de fluído de perfuração com base não aquosa (MI-FBNA 018) 
no Poço Pão de Açúcar A1, Bloco BM-C-33, em desacordo com legislação ou licenciamento ambiental, na Bacia de Campos, Estado do Rio de Janeiro, 
tendo em vista o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelarem a suficiência das medidas adotadas 
pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a 
finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.010.000117/2013-11 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2373 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. EXTINTA RFFSA. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. QUESTÃO 
PATRIMONIAL. REMESSA À 1ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto descumprimento de contratos de 
arrendamento de bens da antiga Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, o que geraria indenizações, bem como possível manutenção e conservação pelo 
Poder Público dos bens devolvidos, tendo em vista que: (i) existe procedimento específico para apurar a proteção do patrimônio histórico e cultural 
relacionado à RFFSA na área de atribuição da Procuradoria oficiante (1.30.017.000228/2019- 44), não havendo, portanto, outras medidas a serem tomadas 
no presente feito, diante da duplicidade de procedimentos; e (ii) quanto eventual descumprimento de contratos de arrendamento de bens da antiga Rede 
Ferroviária Federal S/A - RFFSA, a matéria se insere no âmbito da atribuição da 1ª CCR, nos termos da Resolução CSMPF nº 20/1996. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa dos autos à 1ª CCR para eventual exercício de sua atribuição revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000191/2016-31 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2460 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a necessidade de demolição de construção 
a partir do apurado na ação penal nº 0000182-64.2012.4.02.5111, em razão da constatação de danos ambientais decorrentes da edificação de uma 
residência localizada em Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o INEA apresentou o Relatório de 
Vistoria informando que a edificação não ultrapassa 8 metros de altura, não se encontra em costão rochoso e que não foi possível mensurar a inclinação 
do terreno devido a ausência de equipamento, tornando o laudo inconclusivo; e (ii) a ação penal supramencionada foi julgada improcedente. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000526/2020-98 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2360 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. INVASÃO DE ÁREA DE SEGURANÇA. ZONA PETROLÍFERA E OFFSHORE. 
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o crime de pesca em local proibido, 
mediante invasão de área de segurança, plataforma de petróleo, em Santos/SP, tendo em vista que: (i) não houve nenhuma abordagem da autoridade para 
constatar o material de pesca ou se foi pescado algum espécime da fauna aquática, restando ausentes as provas de materialidade delitiva para o crime do 
art. 34 da Lei n. 9.605/1998; e (ii) apesar da entrada da embarcação na área de segurança da unidade offshore, Plataforma Merluza, na Bacia de Santos, 
não foi constatado perigo concreto ou abstrato em decorrência da ação para a embarcação envolvida, revelando-se a atipicidade do crime do art. 261 do 
Código Penal. Precedente: NF 1.30.015.000270/2019-85, Voto n.: 5415/2019/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000577/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2494 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO. MAR. DERRAMAMENTO ÓLEO. PETROBRAS. INSTALAÇÃO SS-57. CAMPO DE ESPADARTE. BACIA DE CAMPOS/RJ. 1. 
Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o crime do art. 54 da Lei n. 9.605/98, consistente no vazamento, em 20/06/2019, de 88,1 
litros (oitenta e oito litros e 100 mililitros) de fluído hidráulico (HW 525) da Instalação SS-57 Ensco 6002, Campo de Espadarte, na Bacia de Campos, 
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Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista: (i) a informação prestada pelo IBAMA em relatório consignando que o derramamento foi em alto-mar, tendo 
sido adotadas as medidas de contenção e remoção da substância; e (ii) a suficiência da penalidade administrativa, multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
conforme Processo IBAMA n. 02027.009661/2019-46, ante a ausência de registro de danos à fauna marinha ou à área sensível, de modo que alcançados 
o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação 1 - 4ª CCR. Precedente: 1.35.000.000679/2020-18. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000609/2020-87 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2464 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTICIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE ÓLEO. PLATAFORMA PETROBRAS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
instaurada para apurar o vazamento de óleo na proporção de 0.002 m³ (2 litros) de petróleo na plataforma Petrobras 50 do campo Albacora leste, Bacia 
de Campos, Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) a conduta positiva dos responsáveis pela unidade offshore evitou o espalhamento da substância e 
possibilitou o seu recolhimento e remoção, não chegando a afetar áreas de mangue e nem de praias próximas e tampouco afetando a biota marinha; e (iii) 
considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos, revelam a suficiência das medidas adotadas 
pelo órgão ambiental, com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e 
a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima 
em matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos 
da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.30.009.000255/2018-35. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000297/2011-09 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2416 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar irregularidades no convênio REDUC n. 1050.0060305.104 firmado entre REDUC e a Polícia Federal, para implementação 
de Posto Permanente de Fiscalização na Reserva Biológica do Tinguá, no município de Nova Iguaçu/RJ, tendo em vista a judicialização do 
objeto, por meio de Ação Civil Pública nº 5004267-97.2020.4.02.5120 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando a locação de recursos 
materiais e humanos para implementação do Posto Permanente de Fiscalização, descrito no Plano de Ação do Convênio, estando o objeto do 
procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11- 4ª/CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO Nº. 1.31.003.000123/2016-64 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2434 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS/PERIGOSOS. PNEUS. DESCARTE IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar possível prejuízo ambiental causado pelo depósito irregular de pneus usados lançados pela Prefeitura de Vilhena/RO em 
área pertencente à União (Aeronáutica), tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) das informações do IBAMA e da 
Prefeitura de Vilhena, consta que houve o acatamento da Recomendação nº 01/2020 com a retirada dos referidos pneus; e (ii) notícia prestada 
pelo IBAMA comprova que a área se encontra em regeneração natural, sendo desaconselhada a intervenção humana. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.004403/2018-11 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2457 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO. INCINERAÇÃO DE ENTORPECENTES. 1. Cabe o 
arquivamento, no âmbito desta Câmara, de inquérito civil instaurado para verificar o cumprimento pela Delegacia de Repressão e Entorpecentes 
em São Paulo da legislação pertinente quanto ao procedimento de incineração de entorpecentes apreendidos, notadamente em relação aos 
possíveis impactos ambientais decorrentes das incinerações, tendo em vista que, após esclarecimentos prestados pela DRE/SP, restou 
demonstrado que o procedimento em questão vem sendo realizado em consonância com os preceitos legais, contando com o acompanhamento 
da vigilância sanitária e com autorização do órgão ambiental, inexistindo irregularidade ambiental aparente a ser investigada. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento no âmbito desta Câmara, com remessa dos autos à 7ª CCR para o eventual exercício da sua função revisional. - Deliberação: 
Retirado de pauta pelo relator. 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.008366/2019-00 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2391 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO 
CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. PATRIMÔNIO CULTURAL. GESTÃO E FOMENTO. CORTE NO 
REPASSE DE VERBA PARA A SECRETARIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. MATÉRIA AFEITA À 1ª CCR. 1. 
Conforme art. 2º, §1º da Resolução CSMPF n° 20, de 6 de fevereiro de 1996, a 4ª CCR não tem atribuição para conhecimento e análise de 
procedimento instaurado para apurar corte no repasse de verba do Governo Federal (através do Ministério da Cultura) para a Secretaria da Cultura 
do município de São Paulo, o que teria acarretado prejuízo na apresentação de artistas/companhias/grupos que iriam se apresentar na referida 
cidade, no segundo semestre de 2019, e que foram repentinamente canceladas e/ou remanejadas para o ano de 2020. 2. Resolução CSMPF n° 20, 
de 6 de fevereiro de 1996, art. 2º, § 1º - À 1ª Câmara de Coordenação e Revisão incumbe atuar nos feitos cíveis relativos à educação, à saúde, à 
moradia, à mobilidade urbana, à previdência (inclusive as complementares pública e privada) e assistência social, aos conflitos fundiários, bem 
como na fiscalização dos atos administrativos em geral. (G.N.) 3. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento no âmbito da 4ª 
CCR, com a remessa dos autos à 1ª CCR para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 165) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SBCAMPO/S.AND/MAUA Nº. 1.34.011.000234/2020-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2526 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. INFILTRAÇÃO LOTE 
VIZINHO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. CIDADE DE DIADEMA/SP. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para 
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apurar o possível funcionamento de atividade potencialmente poluidora em área urbana, no centro da cidade de Diadema, que em dias chuvosos provoca 
infiltração de substância desconhecida para lotes vizinhos, tendo em vista que, segundo apurado pelo membro oficiante, a área não é de domínio federal, 
ausente ofensa à Unidade de Conservação federal, à terra indígena ou a qualquer interesse da União, na forma do art. 109, inciso I, da CF e do Enunciado 
nº 5 da 4ª CCR. 2. Conheço da promoção de arquivamento como declinação de atribuições e, no mérito, voto pela homologação da declinação, com 
recomendação de ciência da representante, para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). OUTRAS 
DELIBERAÇÕES: Entre os julgados, merecem destaques os seguintes entendimentos: itens nos 2; 7; 13, 27, 28, 35, 62, 79, 80, 90, 97, 100, 116, 118, 
140, e 159. 

 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 

 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Subprocurador-Geral da República 
Titular 

 
DARCY SANTANA VITOBELLO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Suplente 
 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro suplente 
 

MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 

Membro suplente 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00054446-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 30 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), às 14h30, teve início a 576ª Sessão Ordinária de Revisão, realizada 

por videoconferência. Participaram os Membros, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador; Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Membro 
Titular; Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Membro Titular; Darcy Santana Vitobello, Membro Suplente; todos Subprocuradores-Gerais da 
República; e Marcus Vinicius Aguiar Macedo, Membro Suplente, Procurador Regional da República. Ausente, justificadamente, Nívio de Freitas Silva 
Filho, Membro Suplente, Subprocurador-Geral da República; com seus votos relatados pelo Membro substituto. 
Nos processos de relatoria do Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, participaram da votação o Dr. Nicolao Dino, titular do 2º Ofício e a Dra. 
Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria do Dr. Nicolao Dino, participaram da votação o Dr. Juliano 
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e a Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria 
da Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e o Dr. 
Nicolao Dino, titular do 2º Ofício; nos processos de relatoria da Dra. Darcy Santana Vitobello, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e a Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício; nos processos de relatoria do Dr. Nívio 
de Freitas Silva Filho, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e o Dr. Nicolao Dino, titular do 2º 
Ofício; e nos processos de relatoria do Dr. Marcus Vinicius Aguiar Macedo, participaram da votação o Dr. Nicolao Dino, titular do 2º Ofício e a Dra. 
Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, titular do 3º Ofício. 
Secretariados pelo Secretário Executivo, Marcos Cipriano Cardoso Garcia; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas, foram 
deliberados, nessa sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000042/2020-81 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2413 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
BAR/RESTAURANTE. ÁREA DE MARINHA. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível irregularidade 
no funcionamento de bar/restaurante denominado "Casa Flamengo", que estaria causando poluição em área de praia, em Ubatuba/SP, tendo em vista que, 
embora o estabelecimento possua Certificado de Licença do Corpo de Bombeiro CLCB n° 313154 e Alvará de Funcionamento expedido pela 
municipalidade, faz-se necessário verificar perante o órgão ambiental competente se existe licença ou autorização ambiental para o seu funcionamento, 
considerando, sobretudo, que o empreendimento situa-se em área de marinha e que a SPU só recentemente teve ciência da sua existência e ausência de 
registro junto ao cadastro patrimonial oficial (RIP). 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-INQ-0812384-03.2018.4.05.8100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2561 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. MADEIRA EM DEPÓSITO. SISTEMA DOF. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 - 4ª CCR. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, consistente em comercializar 
48,29 (quarenta e oito virgula vinte e nove) m3 de madeira serrada, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de Santa Maria do 
Pará/PA, uma vez que: (i) o IBAMA adotou medidas administrativas, com lavratura de auto de infração, aplicação de multa e apreensão da madeira, 
visando a reparação do dano; e (ii) considerando o tipo penal enquadrado e a antiguidade do fato, que remonta ao ano de 1999, a pretensão punitiva do 
Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. Verifica-se a observância do Enunciado 56-4ª 
CCR, com a apresentação de justificativa razoável para a não comprovação de medidas cíveis de reparação ambiental, tendo em vista a antiguidade do 
fato e a cominação de sanção administrativa. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
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remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GARANHUNS/ARCOV. Nº. JF/GAR/PE-0800333-53.2020.4.05.8305-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2621 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. UTILIZAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar a prática ilegal de 
utilização de águas subterrâneas, no município de Garanhuns/PE, tendo em vista que não há usurpação de bens da União, nos termos do art. 2º da Lei 
8.176/91, por não se enquadrar a substância na categoria de água mineral ou Potável de mesa, conforme Ofício nº 1/2020/GER-PE da ANM, mas mera 
utilização de águas adicionadas com sais de competência dos estados e municípios. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. JFRS/POA-5002692-74.2020.4.04.7100-INQ - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2650 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. APP. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. LOTE URBANO. INTERESSE LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar possível supressão de vegetação 
fixadora de dunas em área de preservação permanente, para construção de cerca em lote urbano, no Balneário Caramuru, Município de Arroio do Sal/RS, 
crime em tese do art. 50, da Lei n. 9.605/98, tendo em vista que, conforme laudo pericial da Polícia Federal, o local da ocorrência do fato não é terreno 
de marinha, portanto, não é área da União, nem houve supressão de espécie em extinção, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses 
da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, da Constituição 
e Enunciados n. 5 e 49 - 4ª CCR. Precedente: IC - 1.34.033.000055/2018-36. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração 
do procedimento a partir de denúncia anônima. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. JFRS/RGR-5004661-92.2018.4.04.7101-CRIAMB - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2600 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. CRIME DO ART. 34 DA LEI 9605/98. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO 
ACORDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Descabe propor Acordo de Não 
Persecução Penal no âmbito da Ação Penal nº 50046619220184047101, na qual é apurada a prática dos crimes previstos no art. 34, caput e parágrafo 
único, inciso I, da Lei nº 9605/98, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício com eventual acordo de não 
persecução penal, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do CPP e item 1.2 da Orientação Conjunta nº 3/2018 da 2a, 4a e 5a Câmaras de Coordenação e Revisão, 
uma vez que: (i) os réus respondem a outros processos criminais pela prática de crimes ambientais, o que indica sua habitualidade criminosa (Ações 
Penais nº 5000150-50.2020.4.04.7208 e nº 5044645- 52.2019.4.04.7100); (ii) quanto ao réu G.B.T, a própria imputação, nos presentes autos, de dois 
fatos delituosos envolvendo pesca de arrasto em local proibido por embarcações, sob sua responsabilidade, é suficiente para indicar tratar-se, esta, de 
conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, a tornar incabível o benefício; e (iii) quanto aos réus M.D.S. e G.J.F., embora não ostentem outros 
feitos penais em curso, a significativa lesividade e a elevada censurabilidade das condutas que lhes são imputadas indicam que o acordo de não persecução 
penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal, pois as circunstâncias do crime restam especialmente agravadas, posto 
que esses desenvolveram a integralidade do cruzeiro de pesca em área proibida, havendo capturado diversos espécimes ameaçados de extinção. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3.Voto pelo não 
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras 
deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000718/2019-48 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2619 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PLANO DE MANEJO 
FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS). DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE PROVA DE DOMÍNIO PARA 
EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE PMFS. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar eventual extração irregular de madeira nobre em plano de manejos florestais sustentáveis, bem como suposto 
descumprimento de decisão judicial proferida no bojo dos autos do processo nº 103166-40.2018.4.01.3100, determinando ao Estado do Amapá e ao 
IMAP que se abstenham de autorizar a supressão vegetal e práticas agrícolas no Estado do Amapá, sem a prova fundiária (domínio) em favor dos 
agricultores, no município de Mazagão/AP, tendo em vista que: (i) a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amapá ter atuado na identificação da 
prova fundiária das 10 (dez) áreas alvo das supostas irregularidades decorrentes do descumprimento da decisão judicial, bem como ter autuado os 
responsáveis por executar o plano de manejo florestal em desacordo com a autorização concedida, não restou demonstrado eventual prática de retirada 
de madeira não autorizada no plano florestal emitido regularmente pelo órgão ambiental; e (ii) resta evidente que a SEMA vem cumprindo a decisão 
judicial proferida no bojo do processo nº 103166-40.2018.4.01.3100, bem como para coibir eventual extrapolação do manejo florestal autorizado pelo 
órgão competente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000450/2019-15 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2634 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. APP. MARGEM DE CURSO D'ÁGUA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. LOTE 
URBANO. INTERESSE LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar possível supressão de vegetação em área de preservação 
permanente do Igarapé Tarumã-Açu, com construção de muro de arrimo em lote urbano no Município de Manaus/AM, tendo em vista que, conforme 
informações dos autos, não houve supressão de espécie em extinção, não há ofensa a bem de domínio federal, nem o local da ocorrência do fato é área 
da União, Unidade de Conservação federal, terra indígena ou assentamento do INCRA, não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses 
da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, da Constituição 
e Enunciados n. 5 e 49 - 4ª CCR. Precedente: NF - 1.22.000.000234/2020-96. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração 
do procedimento a partir de denúncia anônima. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002294/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
– Nº do Voto Vencedor: 2662 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
POSSÍVEL DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES IMPROCEDENTES PELA UNIÃO E ENTES FEDERAIS. DESMATES E QUEIMADAS NA 
AMAZÔNIA NO ANO DE 2019. DEFICIÊNCIA NA CONSCIENTIZAÇÃO DO PÚBLICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
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apurar a divulgação de informações tecnicamente improcedentes fornecidas pela União e entes federais a respeito dos desmates e queimadas ocorridos 
em 2019 na Amazônia, bem como a deficiência na conscientização do público, uma vez que, conforme concluiu a Procuradora da República oficiante: 
(i) não é viável no presente momento a adoção de medida judicial ou extrajudicial, sendo diminuta a chance de sua efetividade, considerando que as falas 
das autoridades foram em sua maior parte pontuais e desmentidas pelos próprios órgãos oficiais encarregados da produção de dados científicos, como o 
INPE; (ii) tampouco é possível a adoção de medidas que restrinjam, a priori, a possibilidade de manifestação de agentes públicos estatais, ante a liberdade 
de expressão e sua natureza essencialmente fundamental, vedada a hipótese de censura no Estado Democrático de Direito; (iii) em que pesem a informação 
e a transparência ambientais sejam imprescindíveis, o foco do presente procedimento não foi a promoção da transparência, mas a eventual 
responsabilização de autoridades por suas falas, o que não se vislumbra passível de enfrentamento pelo MPF no presente momento, à exceção do caso 
do Min. Ricardo Salles, contra quem já foi ajuizada Ação de Improbidade Administrativa (1037665-52.2020.4.01.340); e (iv) no âmbito da FT Amazônia, 
são priorizados procedimentos versando sobre o acompanhamento das políticas públicas de combate de desmatamento e queimadas (IC n.º 
1.13.000.001722/2019-96), o que tem gerado frutos próprios, além de diversos procedimentos criminais em andamento. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000348/2019-12 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2507 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MINERAÇÃO. AMIANTO. CONTAMINAÇÃO. PAGAMENTO DE ALIMENTOS. INDENIZAÇÃO DE NATUREZA 
PERSONALÍSSIMA. ÓBITO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o cumprimento provisório da sentença, do processo 
n° 2009.33.07.000988-3, em relação a beneficiários individuais, que antecipou os efeitos da tutela das obrigações de pagamento de alimentos provisionais 
a pacientes acometidos de doenças associadas a exposição por amianto, no município de Bom Jesus da Serra/BA, tendo em vista que o benefício é 
personalíssimo, portanto o falecimento do beneficiário, comprovado pela apresentação da certidão de óbito nos autos, leva a perda do objeto do 
procedimento. Precedente: 1.14.007.000349/2019-59. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 1.14.010.000152/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2580 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. ACESSO À PRAIA DE PITINGA. PORTO SEGURO /BA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual 
obstáculo ao acesso à praia de Pitinga, possivelmente imposto por proprietário de estacionamento privado local, fato ocorrido no município de Porto 
Seguro /BA, tendo em vista a judicialização do objeto, por meio da Ação Civil Pública nº 1002451-13.2019.4.01.3310, visando à garantia do acesso à 
praia em todo o município mencionado, abarcando, portanto, a matéria em apreço, conforme certidão anexada aos autos e confirmação no Sistema Único 
do MPF. 2. Prescindível a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 
1.15.001.000139/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2560 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROGRAMA 
NACIONAL DE RASTREAMENTO DE EMBARCAÇÕES POR SATÉLITE (PREPS). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada 
para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 69 da Lei nº 9.605/98, decorrente de dificultar/obstar a ação do Poder Público no exercício de 
atividade de fiscalização ambiental, no caso, embarcação pesqueira sem o rastreamento via satélite registrado no Programa Nacional de Rastreamento de 
Embarcações Pesqueiras por Satélite, no município de Beberibe/CE, tendo em vista: (i) a constatação da ausência dos elementos indiciários mínimos 
para o início da persecução penal; e (ii) a não regularização da embarcação perante o PREPS, sem a instalação do equipamento de rastreamento pela 
empresa prestadora do serviço, constituir infração administrativa já punida com aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o 
que é suficiente para a prevenção e repressão do ilícito, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.000339/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2572 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PETRÓLEO E GÁS. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
- RIMA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para analisar Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, pertinente às atividades 
de perfuração marítima nos blocos exploratórios BM-BAR- 3 e BM-BAR-5, localizados na Bacia Sedimentar Marítima de Barreirinhas, na área marinha 
adjacente ao estado do Maranhão, com o objetivo de encontrar novas reservas de óleo ou gás naturais, uma vez que: (i) o caso é de simples comunicação 
do empreendedor (Petrobras) para publicidade do RIMA a diversos órgãos públicos, providência de praxe no licenciamento ambiental, nos termos da 
resolução CONAMA 01/86, sem que a interessada tenha narrado algum fato a ser objeto de apuração; e (ii) não há indícios de irregularidades nos 
documentos a ensejar o monitoramento pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.003000/2019-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2608 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DEPÓSITO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL. 1. Tem atribuições o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada a partir de representação que 
noticiou suposto cometimento de crime ambiental em razão, especificamente, da emissão de poeira e ruídos por um depósito de material de construção 
civil, no município de Rio Acima/MG, tendo em vista que não há indícios de que os fatos ocorreram em área federal, não se verificando prejuízo a bens, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição 
Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUN DE SÃO JOÃO DEL REI/LAVRAS 
Nº. 1.22.014.000157/2016-39 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2579 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. ANTIGO 
FÓRUM DE BARBACENA/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o processo de tombamento do Antigo Prédio 
do Fórum em Barbacena/MG, Fórum Mendes Pimentel (processo nº 01458.000923/2012-06), tendo em vista que: (i) conforme informação do IPHAN, 
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o trâmite legal teve sua instrução técnica concluída e foi indeferido o processo de tombamento nº 1318-T- 90, com o fundamento de ausência de interesse 
federal; e (ii) segundo citado instituto, a relevância histórica do bem é local e existe proteção por tombamento municipal desde 2007. Precedente: 
1.34.001.004441/2018-74. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 
1.23.001.000306/2020-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2587 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE 
MADEIRA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 
ACOMPANHAR AS MEDIDAS DE REPARAÇÃO AMBIENTAL PELO IBAMA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para 
apurar possível crime ambiental previsto no artigo 46, § único, da Lei 9.605/98, consistente em ter em depósito 264,00 (duzentos e sessenta e quatro) m³ 
de madeira, das espécies amarelão e castanheira, esta última ameaçada de extinção, sem a devida autorização do órgão competente, no município de 
Marabá/PA, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código 
Penal; e (ii) foi instaurado o PA 1.23.001.000001/2020-46 para monitorar as medidas de reparação ambiental adotadas pelo IBAMA. 2. Dispensável a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000799/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2544 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. USO DE 
DOCUMENTO FALSO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar a prática de possível crime de falsidade ideológica e 
uso de documento falso, arts. 299 e 304 do Código Penal, além da provável comercialização irregular de produto florestal e embaraço à fiscalização 
ambiental, crimes dos arts. 46 e 69 da Lei n. 9.605/1998, em razão da inserção de informações falsas no Sistema DOF, no Município de Teresina/PI, 
tendo em vista que a presente investigação, instaurada a partir do Auto de Infração IBAMA nº CJILUHH2, foi abarcada em nova metodologia de trabalho 
do MPF e Polícia Federal, denominada Projeto Prometheus, que agrega os dados de diversos autos de infração lavrados pelo IBAMA sobre falsidade no 
SISDOF para análise conjunta, com objetivo de correlacionar dados e viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação dos responsáveis pelas fraudes, 
havendo garantia da continuidade desta apuração criminal no âmbito do procedimento especial instaurado pela Polícia Federal. Precedente: IPL DPF/RO-
0408/2016; JF/PIINQ-1019022-89.2020.4.01.4000. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000459/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2664 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DUNAS. INVASÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a 
existência de invasores em área de dunas do Balneário Quintão, em Palmares do Sul/RS, tendo em vista que, conforme concluiu o membro oficiante: ( i 
) as informações apresentadas pela representante são genéricas e imprecisas, não havendo subsídio suficiente para dar continuidade às investigações ou 
para se identificar possível conexão, ou não, com ações de reintegração de posse em andamento no MPF; e (ii) notificada, a representante não compareceu 
à PR/RS e não acrescentou novas informações. Precedente: 1.13.000.001954/2017-82. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17-§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003620/2020-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2549 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CORTE/PODA DE ÁRVORES. PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar corte/poda irregular de árvores, no bairro Jardim Guanabara, na 
Ilha do Governador/RJ, perpetrado por agentes da COMLURB, da LIGHT ou seus terceirizados ou, ainda, por residentes da localidade, sob 
responsabilidade da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que os supostos danos ambientais noticiados não afetam bem, serviço ou 
interesse federal que justifique a intervenção do Ministério Público Federal no feito, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003909/2020-77 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2617 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. VAZAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de 
fato cível autuada para apurar dano ambiental resultante do vazamento de 0,1 (zero vírgula um) litro de petróleo cru da Plataforma P-17, localizada na 
Bacia de Campos, em desacordo com a legislação e o licenciamento ambiental, tendo em vista que: (i) conforme informado pelo Procurador oficiante, 
não seria possível indiciar a empresa autuada, uma vez que não consta nos autos material comprobatório dos danos causados pelo referido vazamento; 
(ii) restou demonstrada a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação nº 01-4ªCCR. Precedente: P.P 
1.30.001.001570/2019-31. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.005.000107/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
– Nº do Voto Vencedor: 2539 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
HÍDRICA. VAZAMENTO DE ÓLEO NO MAR. NAVIO QUE AFUNDOU. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar possíveis 
danos ambientais decorrentes de derramamento de óleo diesel em razão de navio que afundou, sem comunicação por parte da empresa ao órgão ambiental, 
uma vez que: (i) três dias após o naufrágio, o INEA constatou que não havia mais manchas de óleo na área do entorno, atestando a eficácia das barreiras 
de contenção e dos cordões absorventes trocados regularmente conforme orientação; (ii) houve efetiva ação corretiva realizada pela empresa; (iii) o INEA 
considerou que o óleo derramado que estava no entorno do local do naufrágio foi refreado pelas barreiras de contenção e não autuou a empresa, e (iv) as 
informações prestadas nos autos demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, de modo que alcançada a finalidade de prevenção 
geral, dirigida a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000069/2013-12 - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2594 – Ementa: RECURSO AO CIMPF. PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PLANO DIRETOR E ZONEAMENTO. 
EXECUÇÃO DE TAC. NOVO INQUÉRITO CIVIL ELETRÔNICO. CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CELERIDADE. EFICIÊNCIA. 1. 
Não cabe o arquivamento de Inquérito Civil no qual o Membro oficiante informa a instauração de novo IC (eletrônico) visando a continuidade da 
instrução, tendo em vista que: (i) a antiguidade do feito e a necessidade de duração razoável do processo não são fundamentos suficientes, uma vez que 
não detêm o condão de agilizar e garantir eficiência ao deslinde da questão; (ii) o pretendido não segue a Portaria PGR/MPF nº 350/2017, nem o 
Informativo SEJUD nº 09/2020 - Instrução eletrônica de procedimentos físicos, durante a pandemia da covid-19; e (iii) o objeto não foi exaurido, devendo 
a instrução prosseguir nos próprios autos para a devida apuração dos fatos sob investigação. Precedentes: CIMPF 1.30.014.000032/2009-16 e CIMPF 
1.30.014.000009/2016-42. 2. Voto pela manutenção da decisão recorrida, de não homologação do arquivamento, com a remessa dos autos ao CIMPF 
para a devida análise do recurso interposto. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento 
do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000617/2020-23 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2602 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar invasão em área de segurança da Plataforma 
de Petróleo da unidade Offshore FPSO Peregrino, por embarcação pesqueira, em 04/10/2018, tendo em vista que o barco investigado não foi abordado 
para fins de fiscalização, não havendo como comprovar a prática da atividade de pesca na área de segurança da citada plataforma, inexistindo, portanto, 
elementos indiciários mínimos para a persecução criminal e futuro oferecimento de denúncia. Precedente. NF. 1.30.015.000148/2020-42. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000345/2019-15 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2410 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO E DE DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA DA BALEIA FRANCA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. BALNEÁRIO 
FIGUEIRINHA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar a regularidade ambiental e patrimonial de 
loteamento clandestino denominado Balneário do Figueirinha, em área de preservação permanente, na APA da Baleia Franca, Município de 
Jaguaruna/SC, tendo em vista que: (i) houve a judicialização do feito por meio da Ação Civil Pública n. 5004644- 39.2012.4.04.7207, referente a 
irregularidade do citado loteamento; (ii) com relação à pretensão punitiva do Estado em relação ao tipo penal enquadrado no artigo 50, parágrafo único, 
inciso II, da Lei 6.766/79, em razão de parcelamento irregular do solo, verifica-se a ocorrência da prescrição nos moldes do artigo 109, inciso III, do 
Código Penal, considerando o fato ter ocorrido há mais de 12 anos. 2. Não cabe a 4ª CCR conhecer de promoção de declinação de atribuições quanto à 
eventual prática do delito do artigo 171, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, consubstanciado na tentativa de penhora de imóvel inexistente dado em 
garantia, é temática de atribuição revisional da 2ª CCR. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17-§1º 
da Resolução 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito desta 4ª CCR, quanto à questão ambiental judicializada e ao crime 
de parcelamento ilegal do solo (art. 50, parágrafo único, II, da Lei 6.766/79 -prescrito) e pelo não conhecimento da promoção de declinação das atribuições 
quanto ao delito do art. 171 do CP, (penhora de imóvel inexistente), com determinação de remessa dos autos à 2ª CCR, em observância às suas atribuições 
revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000017/2018-28 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2595 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ENCOSTA. TOPO DE MORRO. 
LOTEAMENTO JARDIM DAS GAIVOTAS. MUNICÍPIO DE ITAPEMA/SC. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os 
danos ambientais decorrentes da construção do Loteamento Jardim das Gaivotas em Área de Preservação Permanente, encosta e topo de morro, no 
município de Itapema/SC, tendo em vista que: (i) apesar da dificuldade de restituir a APP ao status quo ante, diante da antropização e urbanização da 
área, a edificação da residência no Lote 6 é recente, menos de 10 anos, sendo indevida e não autorizada, ante a notificação da irregularidade promovida 
em 2008 pela Recomendação do MPF; e (ii) no tocante às edificações anteriores à Recomendação ministerial (2008), a pavimentação de vias, a instalação 
de rede de saneamento e energia elétrica, torna-se indispensável, minimamente, provocar a respectiva regularização dos imóveis, nos termos dos artigos 
4º, inciso VI; 7º, caput, e § 1º; 8º, § 2º; 61-A, caput, e 65, todos da Lei nº 12.651/2012, a recuperação das áreas degradadas mediante reflorestamento, 
proibição de novas edificações e a compensação pelos danos ambientais irreversíveis de todo o empreendimento. 2. Conforme jurisprudência pacífica do 
STJ (REsp nº 1.782.692/PB): "Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não 
retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (= non aedificandi), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou 
penúria das funções ecológicas, pois, consoante a letra categórica da lei, indiferente esteja 'coberta ou não por vegetação nativa'" (art. 3°, II, do Código 
Florestal) [...] O argumento de que a área ilicitamente ocupada integra região de adensamento populacional não basta, de maneira isolada, para 
judicialmente afastar a incidência da legislação ambiental. Aceitá-lo implica referendar tese de que, quanto maior a poluição ou a degradação, menor sua 
reprovabilidade social e legal, acarretando anistia tácita e contra legem, entendimento, por óbvio, antagônico ao Estado de Direito Ambiental. Além 
disso, significa acolher territórios livres para a prática escancarada de ilegalidade contra o meio ambiente, verdadeiros desertos ecológicos onde impera 
não o valor constitucional da qualidade ambiental, mas o desvalor da desigualdade ambiental. [...] Afastar judicialmente o regime das Áreas de 
Preservação Permanente equivale a abrigar, pela via oblíqua, a teoria do fato consumado, na acepção tão criativa quanto inaceitável de que o adensamento 
populacional e o caráter antropizado do local dariam salvo-conduto para toda a sorte de degradação ambiental.". 3. Voto pela não homologação do 
arquivamento, a fim de que seja ajuizada ação civil pública para a imposição de obrigação de fazer aos proprietários, empreendedores e municipalidade 
omissos, no sentido de proceder execução das ações de demolição dos imóveis edificados após 2008, regularização das edificações em área de encosta, 
se anteriores a 2008, bem como recuperação das áreas degradadas, para impor obrigações de não fazer, no sentido de proibir novas edificações, e obrigação 
de pagar compensação pela perda definitiva da qualidade e atributos ambientais da APP em razão do empreendimento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SAO JOAO BOA VISTA-SP Nº. 1.34.025.000075/2019-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2618 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
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MEIO AMBIENTE. AÇÃO COORDENADA. SEGURANÇA DE BARRAGENS. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH). 1. Não cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a adequação da PCH JBL Figueiredo, situada entre os municípios de Tapiratiba/SP e São José do 
Rio Pardo/SP, ao termos da Lei nº 12.334/2010 - Política de Segurança de Barragens, tendo em vista que se impõe a necessidade de adoção de medidas 
adicionais, em observância ao princípio da prevenção, fazendo-se necessário avaliar se foram observados, no que couber, os requisitos da recente Nota 
Técnica nº 01/2020 - 4ª CCR, anexada aos autos, em razão dos graves danos causados à população provenientes dos métodos de construção de barragem. 
2. Cabe destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 01/2020, a sugestão de não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito 
do MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a 
descaracterização ou descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de 
ruptura e exclusão do cadastro. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 4. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 
JF/MS-0004073-23.2009.4.03.6000-APORD - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 2419 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ART. 40 DA LEI 9.605/98. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. 1. É admitida a propositura de 
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - incidente instaurado no âmbito da Ação Penal 0004073-23.2009.4.03.6000 - na qual se apura possível prática 
do delito descrito no artigo 40 da Lei nº 9.605/98, consistente em causar dano direto ou indireto à unidade de conservação federal, no Estado do Mato 
Grosso do Sul, tendo em vista que: (i) após uma análise perfunctória dos autos, verifica-se a inexistência de óbices quanto ao oferecimento do acordo 
benéfico ao réu, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal; e (ii) é possível o seu oferecimento no curso da ação penal, nos termos da 
Orientação Conjunta 03/2018, revisada e ampliada após o advento da Lei 13.964/19. Precedente: F/PR/CUR-CRIAMB-5073212-05.2019.4.04.7000 2. 
As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018 - revisada e ampliada a partir da edição da Lei 
13.964/19 -, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os 
Princípios da Economia Processual, da Efetividade e o da Celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles 
processos já deflagrados, mostra-se possível o oferecimento do ANPP; todavia, desde que se preencham os requisitos previstos no art. 28-A do CPP 
(Precedente: JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime), inocorrente no presente caso. 3. Voto 
pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo ao membro oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimento 
dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/CUR-CRIAMB-5000835-
46.2018.4.04.7008 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2578 – Ementa: 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. APA DA 
GUARAQUEÇABA. RECUSA EM OFERTAR DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 
5ª CCR. 1. É admitida a propositura de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Ação Penal nº 5000835-46.2018.4.04.7008, na qual se apura a 
prática dos delitos previstos nos artigos 38-A e 51, ambos da Lei n° 9.605/98, em razão de destruição de vegetação primária, em estágio avançado de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, sem autorização da autoridade ambiental competente, consistente na realização do corte, utilizando 01(uma) 
motosserra sem licença competente, de 120 (cento e vinte) tábuas e 01 (um) bloco de madeira proveniente de árvores de espécie Guaricica, bem como 
01 (uma) árvore da espécie Guaricica, no interior da Área de Preservação Ambiental Federal de Guaraqueçaba, situada nos Municípios paranaenses de 
Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Campina Grande do Sul, tendo em vista que é possível o oferecimento do ANPP no curso da Ação Penal, após o 
oferecimento da denúncia, conforme entendimento contido na Orientação Conjunta nº 03/2018. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do 
MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de 
oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e o da 
Celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do 
ANPP, todavia desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedente: JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-
IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime). 3. Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo 
ao membro oficiante verificar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-IP-5000748-27.2020.4.03.6110 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 2586 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 CPP. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
CATIVEIRO. UM PÁSSARO. ADULTERAÇÃO DE ANILHA. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE 
CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS (SisPass). MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado a partir de boletim de 
ocorrência da Polícia Ambiental, para apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 29, § 2º, da Lei 9.605/98 e 296, inciso I, do Código Penal, referente 
à guarda doméstica de um pássaro da espécie Trinca Ferro, (anilha nº SisPass 3.5 SP/A 122760), por suspeita de estar em desconformidade com sinais 
característicos esperados, quais sejam: marcas de ferramentas em seu entorno, ovalizada, com caracteres imperfeitos, denotando possível adulteração e 
ficando o investigado como depositário da citada ave, tendo em vista que os elementos probatórios dos autos são insuficientes para demonstrarem a 
materialidade da suposta conduta delituosa, sobretudo em razão de a realização dos exames periciais tornar-se prejudicada, já deque o pássaro havia 
fugido posteriormente, conforme Núcleo Técnico-Científico da Polícia Federal, a partir de informações do tutor do pássaro, não havendo, portanto, justa 
causa para a persecução penal, nem elementos consistentes para fins de responsabilização na esfera cível (Enunciado 56 da 4ª CCR). 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.001670/2018-77 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2612 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. CONJUNTO URBANO E SÍTIO HISTÓRICO. HOTEL 
CASSINA. CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
supostas irregularidades em projeto imobiliário autorizado para a revitalização do prédio do Hotel Cassina, no Centro Histórico de Manaus, tendo em 
vista que: (i) as obras foram aprovadas pelo IPHAN por meio do Parecer Técnico nº 83/2019 e da Autorização nº 83/2019, de 05/12/2019; (ii) a 
Organização Cívica da Amazônia - OCA ajuizou a ACP nº 1016426- 44.2019.4.01.3200, sustentando a nulidade da autorização emitida pelo IPHAN; e 
(iii) a matéria encontra-se judicializada, atuando o MPF como custos legis. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento por representação anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
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unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL Nº. 1.16.000.002572/2020-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
2613 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. 
AVES NÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. ENUNCIADOS Nº 5 E 50 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar notícia 
de fato criminal autuada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, consistente em manter em cativeiro 
espécime da Fauna Silvestre Brasileira (Icterus pyrrhopterus), sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, em Brasília/DF, tendo 
em vista que: a ave não é espécie ameaçada de extinção, nos termos da Portaria MMA nº 444/2014, e não há indícios de extraterritorialidade na conduta 
nem de dano em área federal, ausente, portanto, interesse da União, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal e dos Enunciados nº 5 e 50 
da 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000165/2017-90 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 2629 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DRAGAS. DENÚNCIA 
GENÉRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar operação de dragas clandestinas ao longo da Bacia do Alto Paraguai, no 
Estado do Mato Grosso, tendo em vista que: (i) apesar de reiteradas solicitações, os representantes não informaram ou apontaram indícios concretos de 
ilicitudes, localização, autoria ou materialidade; (ii) não foram encontradas condutas que já não tenham sido apuradas e sancionadas pelos órgãos 
competentes, tampouco restou demonstrado o não cumprimento da obrigação de fiscalização. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003108/2019-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 2607 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. QUEDA 
DE ÁRVORE PODRE. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal autuada a partir de representação colhida 
por meio do ambiente virtual 'Sala de Atendimento ao Cidadão', noticiando risco de queda de árvore no município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista 
que não há nos autos evidências de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência 
da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal. 2. Representante comunicado acerca da declinação de atribuições, nos termos 
do Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000019/2018-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 2577 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. 
EFLUENTES. LANÇAMENTO DE ESGOTOS. RIO FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado 
para apurar lançamento irregular de esgotos no Rio Grande pelo Município de Delta/MG, tendo em vista que o afluente em que o esgoto é lançado 
diretamente (Ribeirão Ponte Alta) dista apenas 500(quinhentos) metros do curso d'água federal (Rio Grande) circunstância reveladora de possível impacto 
ambiental direto no rio federal, o que demonstra o interesse federal no feito. 2. Recomendável a comunicação do representante acerca da promoção de 
declínio de atribuições, nos termos do Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000514/2020-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2238 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR. ÁREA EMBARGADA. 1. Não cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal autuada para apurar o delito tipificado no art. 46 da Lei 9.605/98, consubstanciado na destruição de 10,82 ha (dez vírgula oitenta e dois) 
de floresta amazônica sem licença válida, englobando parte de área já embargada (TEI 615316-C), ocorrido em Portel/PA, tendo em vista que: (i) a área 
em apreço é de tamanho considerável, não se aplicando ao caso o disposto na Orientação 1 - 4ª CCR; (ii) havendo indícios de autoria e materialidade nos 
autos, suficientes ao oferecimento de denúncia, a avaliação da valoração da ação e do resultado revelam serem impositivas a responsabilização pelo crime 
e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que autorizam o prosseguimento da persecução penal. Precedentes : NFC 
1.13.000.002593/2019-53 e JF-AC-0006895- 66.2019.4.01.3000-INQ 2. Necessidade de se dar efetividade à responsabilização ambiental, com a devida 
reparação do dano na esfera cível, nos moldes do Enunciado n.º 56-4ªCCR. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de 
pauta pelo relator. 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002176/2017-01 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2620 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. VENDA DE CRÉDITOS FRAUDADOS DE MADEIRA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos decorrentes do 
descumprimento de decisão judicial que decretou a indisponibilidade de bens no Processo 2008.39.00.010660-0, em razão da alienação do veículo de 
placa KOH 7418 (reboque REb-Krone ano 1996), no município de Belém/PA, tendo em vista que: (i) transcorridos mais de dez anos do fato se tornou 
difícil a mensuração do dano, sendo que eventual ressarcimento seria desproporcional ao custo de um processo em razão da desvalorização do bem; (ii) 
o delito do art. 179 do CPB prevê pena de detenção de seis meses a dois anos, de modo que, tendo ocorrido o fato em 28/01/2009, como informa o 
Procurador da República oficiante, está prescrita a pretensão punitiva, a teor do art. 109, V, do CP. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000505/2015-39 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2593 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DO RIO AZUL. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO. ZONA DE AMORTECIMENTO. 
MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a supressão, sem autorização da autoridade 
ambiental, de vegetação da área de preservação permanente, margem do Rio Azul, nas proximidades da Reserva Biológica Nascentes da Serra do 
Cachimbo, Município de Novo Progresso/PA, tendo em vista que: (i) os mesmos fatos foram objeto de investigação no âmbito criminal, PIC n. 
1.23.002.000543/2013-80, que foi arquivado por ausência de autoria e materialidade; (ii) a representação anônima não trouxe elementos para identificação 
precisa da área do dano e os indícios mínimos da autoria delitiva, carecendo a investigação de dados concretos para seguimento da apuração; e (iii) apesar 
das diligências realizadas no âmbito cível, as autoridades ambientais não lograram êxito em identificar o local da infração ou possíveis envolvidos, tendo 
decorrido mais de 8 anos desde a ocorrência dos fatos sem que se identifique linha investigatória potencialmente idônea, o que inviabiliza a intervenção 
do MPF, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração do procedimento a partir de 
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denúncia anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 
1.26.000.002407/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2590 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. PATRIMÔNIO CULTURAL. BENS IMÓVEIS E MONUMENTOS. IGREJA 
MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO. CIDADE DE RECIFE/PE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar possível dano ao patrimônio 
cultural pela retirada de um lustre da Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no Bairro de Santo Antônio, para a Cúria Diocesana da Arquidiocese de 
Olinda e Recife, situada no Bairro das Graças, ambas na Cidade do Recife/PE, sem prévia autorização do IPHAN, tendo em vista que: (i) o lustre não foi 
furtado, roubado, extraviado, nem danificado ou destruído, mas apenas deslocado pela proprietária - Arquidiocese de Olinda e Recife - para outro local, 
dentro do mesmo município; (ii) conforme informação do IPHAN, em princípio, não existe um impedimento absoluto de deslocamento de bens móveis 
tombados, salvo regras mais restritivas para deslocamento para o exterior, em razão do risco de extravio e perdimento em prejuízo da integridade do 
patrimônio cultural brasileiro, o que não é o caso; e (iii) após ser comunicado do fato, o IPHAN vem adotando as medidas administrativas cabíveis, tendo, 
inclusive, solicitado, por cautela, o retorno do bem à Matriz de Santo Antônio (tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional), até que fossem esclarecidas 
a natureza jurídica da proteção incidente (se houver), a finalidade e o período de deslocamento, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.003064/2018-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 2681 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. 
EVENTOS NO PORTO DE RECIFE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no âmbito do Terminal 
Marítimo do Porto do Recife/PE, consistentes no aluguel do espaço para realização de shows artísticos, os quais não respeitariam o limite sonoro previsto 
na legislação, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o Porto de Recife S/A informou que, por enquanto, não está realizando 
eventos na área portuária em questão, mas, caso surja a oportunidade de disponibilização do espaço para programações musicais, além da exigência das 
licenças ambientais pertinentes às produtoras dos eventos, será realizada a contratação de estudo de viabilidade sonora; e (ii) a Secretaria Executiva de 
Licenciamento e Controle Ambiental (SELCA) do município informou que duas empresas de eventos foram autuadas pela infração de emissão de pressão 
sonora acima dos limites previstos e aplicadas as penalidades de multa, bem como a proibição de realização de novos eventos no local. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000694/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2589 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de 
fato autuada para apurar o transporte de 40,99 m³ (quarenta vírgula noventa e nove metros cúbicos) de madeira serrada, sem licença outorgada pela 
autoridade ambiental competente, crime capitulado no art. 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/1998, fato constatado em 23/07/2020, no Município de 
Teresina/PI, tendo em vista: (i) que não há transporte de espécies ameaçadas de extinção, constantes da lista vermelha do Ministério do Meio Ambiente, 
Portaria MMA nº 443, de 17/12/2014, nem há elementos concretos que indiquem que o produto florestal seja proveniente de área federal ou protegida 
pela União, nos termos dos Enunciados n. 48 e 49 - 4ª CCR; e (ii) a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o crime ambiental que envolva espécies da fauna e flora ameaçados de extinção em termos oficiais (CC 34.689-SE, Relator 
Ministro Gilson Dipp, julgado em 22/5/2002). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001135/2020-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2450 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS FLORESTAIS. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). DOCUMENTO PÚBLICO 
FEDERAL. AUTARQUIA FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar possível prática de crime descrito no artigo 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/1998, consistente na comercialização de 4,61 (quatro vírgula sessenta e um) m³ de madeira serrada, de essências diversas, 
sem a devida emissão do Documentos de Origem Florestal (DOF), bem como do delito previsto no artigo 69 da Lei 9.605/98, considerando que o autuado 
tentou evadir-se do local a fim de evitar a continuidade dos trabalhos da fiscalização quanto à regularidade dos estoques de madeira armazenados nas 
dependências de seu empreendimento, tendo em vista que: (i) não se trata de falsificação de DOF, mas de comercialização sem a devida emissão do 
documento; (i i) o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente tem a competência para regular a exploração vegetal das florestas no 
estado do RN, exceto nas áreas pertencentes ou protegidas pela União; (ii) não há ilegalidade relacionada à procedência da madeira - da origem até a 
empresa fiscalizada - mas no transporte dentro do Estado do RN, a partir da comercialização do produto vegetal já beneficiado pela empresa localizada 
em Touros/RN; e (iii) não há elementos que comprovem que a madeira comercializada foi extraída de área pertencente ou protegida pela União. Aplicação 
do Enunciado nº 44 da 4ªCCR. 2. Dispensável a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 41) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003253/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 2163 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
HÍDRICA. VAZAMENTO DE FLUIDO HIDRÁULICO NO MAR. ORIENTAÇÃO Nº 1 - 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada 
para apurar possíveis infrações ambientais decorrentes de vazamento de 0,0004 m³ (correspondente a zero vírgula quatro litros) de fluido hidráulico na 
instalação SDSV C-Sailor, situada no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ, tendo em vista a suficiência das medidas administrativas, mediante a 
aplicação de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para prevenção e repressão do ilícito, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. Precedente: NF 
1.30.001.001567/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 
1.30.015.000128/2013-42 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2626 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. SANEAMENTO. BALNEABILIDADE DAS PRAIAS 
DO FORTE/BA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar as condições de balneabilidade das praias do Forte, da Barra e do 
Aeroporto, no município de Macaé/RJ, tendo em vista que: (i) restou comprovado que o critério de balneabilidade das praias do município está 
intrinsecamente relacionado com a implantação efetiva do sistema de saneamento básico que abarque todos os bairros do município de Macaé; (ii) o 
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Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) foi elaborado em 2011 e está sendo implementado, restando ainda ações de curto, médio e longo prazo, 
podendo atingir 35 (trinta e cinco) anos para a completa execução; e (iii) foi instaurado procedimento administrativo para acompanhar a implementação 
do Plano Municipal de Saneamento Básico no município. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de representação anônima. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 
1.30.015.000256/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2611 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ao meio ambiente, decorrentes de trincas no casco de navio situado na 
Bacia de Campos (FPSO Cidade do Rio de Janeiro), que provocou o vazamento de cerca de 1,2 (um vírgula dois) metros cúbicos de óleo residual no 
mar, tendo em vista: (i) a suficiência da medida administrativa, mediante a aplicação de multa no valor de R$ 832.000,00 (oitocentos e trinta e dois mil 
reais) em face da Petróleo Brasileiro S/A; e (iii) que o presente fato já foi apurado do âmbito da Notícia de Fato nº 1.32.001.000049/2020-18, tendo seu 
arquivamento homologado pela 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000621/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
2605 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. AUSÊNCIA DE 
PROVA MÍNIMA DA PRÁTICA DE PESCA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal autuada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 34 da Lei 9.605/98, referente à invasão em área de segurança da 
unidade offshore PRA-1 (Bacia de Campos), por embarcação pesqueira, em 14/10/2018, tendo em vista que o barco investigado não foi abordado para 
fins de fiscalização, não havendo como comprovar a prática da atividade de pesca na área de segurança da citada plataforma, inexistindo, portanto, 
elementos indiciários mínimos para a persecução criminal e futuro oferecimento de denúncia. Precedente. NF. 1.30.015.000148/2020-42. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000183/2020-79 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2636 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INCIDENTE DE ACORDO 
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS RÉUS QUANTO À ACEITAÇÃO DO ANPP. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o oferecimento de acordo de não persecução penal a réus da Ação 
Penal 5024256- 34.2019.4.04.7201, na qual se imputa a prática dos delitos previstos nos artigos 38-A, caput, c/c 53, II, c, ambos da Lei 9605/98, na 
forma do artigo 29 do CP, por destruírem, sem autorização do órgão ambiental competente, vegetação secundária do Bioma Mata Atlântica, em estágio 
médio de regeneração, consistente no corte de 18(dezoito) unidades de palmito juçara (Euterpe edullis), em Joinvile/SC, tendo em vista que os réus Tiago 
Deckes de Ramos e Valdecir Gabriel da Silva foram devidamente notificados acerca do acordo, todavia não apresentaram resposta no prazo de 15(quinze) 
dias concedidos para manifestação, acarretando, portanto, como medida que se impõe, o prosseguimento da persecução penal. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras 
de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, e definiram, 
no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia 
processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, 
mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960- 
29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000018/2019-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2635 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÀS MARGENS DE LAGOA. ÁREA ANTROPIZADA. CONSTRUÇÃO E OCUPAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados por construção e ocupação de estabelecimento comercial em área de preservação 
permanente de lagoa, no município de Laguna/SC, que estaria promovendo a acumulação de lixo no local, tendo em vista que: (i) vistoria de 08/2019 da 
FLAMA - Fundação Lagunense do Meio ambiente apurou que o imóvel foi construído há muitos anos em APP e que às margens da lagoa se encontram 
instalados bancos e mesas de madeira, sendo que o órgão indicou como medida mitigatória a colocação de lixeiras no local, embora a pouca quantidade 
de lixo encontrada não tenha sido atribuída ao empreendimento pois a região é antropizada; (ii) vistoria da FLAMA de 08/2020 apurou que os bancos e 
mesas foram retirados e que o local tinha a presença de alguns resíduos vegetais, não encontrando outros tipos de sedimentos; (iii) conforme informou o 
Procurador da República oficiante, imagens do google earth mostram que o imóvel foi construído antes de 2003 e que a APP na região está altamente 
antropizada. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 
1.34.004.001237/2019-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2670 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO. ABANDONO DE 
CARGA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto abandono de produto perigoso no Aeroporto Internacional de 
Viracopos/SP, diante da não conclusão de processo de importação de produto (Fármacos) perante a Alfândega de Viracopos, tendo em vista que o IBAMA 
informou que a carga foi nacionalizada em 14/04/2020 e retirada do aeroporto, sendo sanada a irregularidade. Precedente: 1.34.004.000160/2019-01. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PELOTAS-RS Nº. TRF4-5006103-
66.2018.4.04.7110-ACR - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2564 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PELOTAS/RS. SUSCITADO: PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS/PERIGOSOS. 2ª INSTÂNCIA. RECURSO AINDA 
NÃO APRECIADO. 1. Tem atribuições o Membro oficiante nos autos em sede recursal - Procuradoria Regional da República da 4ª Região - para 
averiguação dos requisitos de cabimento de oferta e realização de Acordo de Não Persecução Penal em processo pendente de julgamento no Tribunal 
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Regional Federal - Ação Penal 5006103-66.2018.404.7110, na qual se apura possível prática do delito descrito artigo 56 da Lei nº 9.605/98, artigo 180, 
§§ 1º e 2º, e artigo 311, ambos do Código Penal, tendo em vista que ainda não se esgotaram as atribuições da PRR da 4ª Região nos autos em epígrafe, 
cujo recurso nem sequer foi apreciado pelo Tribunal de 2ª Instância. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação 
Conjunta 03/2018 - revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19 -, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não 
persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e o da Celeridade, tendo a 2ª CCR 
firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível o oferecimento do ANPP; todavia, desde 
que se preencham os requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, 
de 06/04/2020, unânime), inocorrente no presente caso. 3. Voto pela atribuição do Membro suscitado (Procuradoria Regional da República da 4ª Região) 
para deliberar sobre o eventual cabimento e para a realização do Acordo de Não Persecução Penal nos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000491/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2630 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar dano ambiental resultante da possível prática do crime previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98, 
referente à conduta de impedir a regeneração de 0,04 (zero vírgula zero quatro) ha de vegetação nativa no interior da unidade de conservação APA Costa 
dos Corais, em Maragogi/AL, tendo em vista que: (i) em face da diminuta extensão do impacto ambiental causado, as medidas adotadas pelo órgão 
ambiental, dentre essas a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a retirada da estrutura física instalada no local não edificável, 
são satisfatórias para prevenção e repressão do ilícito, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos 
os destinatários da norma penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR; e (ii) segundo informação do IBAMA/AL, iniciou-se no local um 
trabalho de recomposição da vegetação de restinga, promovida pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA), razão pela qual não seriam 
necessárias intervenções semelhantes por parte do autuado. Precedente. NF. 1.11.000.000364-2020-11. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000494/2020-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2633 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA ILEGAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, II da Lei 9.605/98, referente à conduta de deixar de atender 
a Notificação nº 687903-E para remover por completo a arte fixa (curral de pesca), situada no mar territorial de Maragogi/AL, tendo em vista que: (i) 
conforme atestou o membro oficiante, não restou constatada a prática de pesca ilegal pelo autuado, uma vez que foi verificado que a arte fixa estava 
desativada, configurando-se tal prática mera infração administrativa em razão da omissão em atender a autoridade ambiental; e (ii) considerando o índice 
de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, 
aplicação de multa administrativa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção 
geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria penal, 
não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação 
nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 
1.13.000.001231/2019-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2465 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE ASSENTAMENTO. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado 
para apurar a destruição de 57,07 (cinquenta e sete vírgula zero sete) hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem prévia autorização do 
órgão competente, em área inserida no Projeto de Assentamento Rio Juma, em Apuí/AM, tendo em vista que: (i) a extensão de área desmatada não é 
irrelevante, o que descaracteriza seu uso para agricultura ou pecuária de subsistência; (ii) a propositura de ação civil pública não obsta a continuidade do 
presente procedimento, sendo necessário observar a independência entre as esferas, sem prejuízo de que a solução num feito possa autorizar o 
arquivamento do outro; e (iii) há, nos autos, indícios de autoria e materialidade suficientes ao oferecimento de denúncia. Precedente: 
1.13.000.002593/2019-53. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
J. NORTE/IGUATU-CE Nº. 1.15.002.000132/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2573 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
SANEAMENTO. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em virtude de 
poluição das águas no distrito do Caldas em Barbalha/CE, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, não há necessidade ou 
mesmo utilidade na manutenção do presente procedimento, porquanto a matéria já está sendo analisada no âmbito do Poder Judiciário na Ação Civil 
Pública nº 0800010- 12.2019.4.05.8102, sendo que a petição inicial abarca integralmente o objeto dos autos, nos termos do Enunciado 11-4ª CCR. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002483/2020-13 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2533 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. AVES NÃO 
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. ENUNCIADOS Nº 5 E 50 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato 
criminal autuada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, decorrente de ter em cativeiro uma 
espécime da Fauna Silvestre Brasileira (Saltator similis), sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, em Brasília/DF, tendo em vista 
que: (i) a ave não é espécie ameaçada de extinção, nos termos da Portaria MMA nº 444/2014, e (ii) não há indícios de extraterritorialidade na conduta e 
nem de dano em área federal, ausente, portanto, interesse da União, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal e dos Enunciados nº 5 e 50 
da 4ª CCR. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000377/2019-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2656 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DOS MEANDROS DO RIO ARAGUAIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
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DO RIO ARAGUAIA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CERRADO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. 1. Não 
cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a supressão a corte raso de 283,70 (duzentos e oitenta e três vírgula setenta) hectares de 
vegetação nativa do bioma Cerrado, sem autorização do órgão ambiental, em área de preservação do Rio Araguaia e da APA dos Meandros do Rio 
Araguaia, Unidade de Conservação federal, no município de Cocalinho/MT, tendo em vista que: (i) a existência de investigação criminal não obsta a 
continuidade dos procedimentos extrajudiciais no âmbito cível, mesmo no caso de transação penal, sendo necessário observar a independência entre as 
esferas, sem prejuízo de que a solução num feito possa autorizar o arquivamento do outro, nos termos do Enunciado nº 12 - 4ª CCR; e (ii) não há nos 
autos informações suficientes para a adoção das medidas cíveis cabíveis para a reparação da área degradada, sendo mister o retorno dos autos para 
diligências, consistente em quantificação e valoração do dano, apresentação dos requisitos mínimos para reflorestamento, apresentação de PRAD pelo 
infrator, além de compensação pelo eventual dano ambiental irreversível, diante da supressão total da vegetação nativa para pasto, conforme apontado 
no relatório circunstanciado do IBAMA, Processo Administrativo 02567.000581/2019-18. Precedente: NF - 1.20.000.000031/2020-74. 2. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 1.21.000.000603/2020-
88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2513 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. DESPACHO N° 4.410/2020 DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível 
instaurado para planejamento de ação conjunta com o MP Estadual no combate aos potenciais efeitos deletérios do Despacho n° 4.410/2020 expedido 
pelo Ministro do Meio Ambiente, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) em 04.06.2020, por meio do Despacho n.º 
19.258/2020-MMA, o Ministério do Meio Ambiente revogou o Despacho nº 4.410/2020; e (ii) por meio da ação civil pública nº 1026950-
48.2020.4.01.3400, o MPF pediu perante a 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal a "declaração de nulidade do Despacho 
4.410/2020". 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004667/2018-04 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2575 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. MINAS ABANDONADAS. 
EMPREENDIMENTO GIACAMPOS DIAMOND LTDA. CEDRO DO ABAETÉ/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
eventuais danos ambientais e ao patrimônio histórico e cultural identificados pelo relatório FEAM 'Minas Abandonadas', na área da poligonal minerária 
DNPM nº 832.743/2003, pertencente ao empreendimento Giacampos Diamond LTDA, no município de Cedro do Abaeté/MG, tendo em vista que, 
conforme informações da FEAM: (i) o empreendimento minerário apresentou relatório de paralisação da atividade minerária de forma satisfatória, 
atendendo à legislação de regência (Deliberação Normativa COPAM 127/2008); e (ii) o empreendedor executou um PRAD na área e retirou todas as 
sucatas do local, não se vislumbrando a necessidade de medidas adicionais para fins de recuperação da área minerária afetada. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS-MG Nº. 1.22.021.000001/2016-69 - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2663 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. CONSTRUÇÕES 
IRREGULARES. RIO SÃO FRANCISCO. RECOMENDAÇÃO N. 15/2020. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DA ÁREA. 
ACATAMENTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais às margens do Rio São Francisco em 
virtude de diversas construções irregulares, no Bairro Beira Rio, zona urbana de São Gonçalo do Abaeté/MG, tendo em vista que: (i) o MPF emitiu a 
Recomendação n. 15/2020, ao Município, com vistas a adoção de medidas para a regularização fundiária urbana da área, nos termos do artigos 64 e 65 
da Lei 12.651/2012, que admitem a regularização ambiental de ocupações inseridas em área urbana consolidada e em Áreas de Preservação Permanente 
não identificadas como áreas de risco, por meio da aprovação de projeto de regularização fundiária, de interesse social ou de interesse específico; (ii) o 
Município de São Gonçalo acatou a Recomendação e comunicou que irá cumprir integralmente os itens de Recomendação, já havendo, inclusive, iniciado 
os trabalhos; e (iii) foi instaurado PA de Acompanhamento para monitorar o cumprimento de todos os itens da Recomendação n. 15/2020 e do processo 
de regularização fundiária urbana da área. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000070/2020-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2606 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. SISPASS. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CRIADOURO. 1. Cabe 
o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível fraude em sistema de controle de fauna - SISPASS, consistente na inserção de 
informação falsa sobre mudança de endereço do criadouro de Mato Grosso do Sul para Minas Gerais, visando a transferência de 7 (sete) aves para outra 
unidade federativa sem o recolhimento da taxa de licença de transporte interestadual de passeriformes, crime em tese do art. 299 do Código Penal, tendo 
em vista a suficiência da penalidade na esfera administrativa, consistente na aplicação de multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e embargo 
da atividade de criador amadorista, conforme Processo Administrativo IBAMA nº 02555.000212/2020-06, de modo que alcançados o caráter retributivo 
e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação 01 - 4ª CCR. Precedentes: NF 1.22.020.000042/2019-16; NF - 1.22.020.000138/2019-76. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000802/2019-88 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2525 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. FAUNA. PESCA. PERÍODO DE DEFESO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar 
infração ambiental, consistente na pesca de 33,6 (trinta e três vírgula seis) kg de caranguejo (Ucides cordatus), durante o período de defeso dessa espécie, 
no interior da Reserva Extrativista Marinha de Soure/PA, tendo em vista que os animais foram devolvidos vivos ao seu habitat e que o índice de desvalor 
da ação e do resultado, bem como as informações prestadas demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, com a aplicação de 
multa administrativa no valor de R$ 2.744 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
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representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001395/2017-64 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2583 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar eventuais danos ambientais decorrentes de desmatamento, construção em área de mangue, pesca desordenada, uso de rede de malha fina, 
captura de caranguejo-uçáem período de defeso, despejo de piçarra na praia sem projeto adequado para contenção da maré, no município de 
Marapanim/PA, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo membro oficiante, a amplitude e a falta de especificidade das alegações apresentadas 
pelo Representante no Inquérito Civil nº 1.23.000.000534/2016-51, o qual originou o presente feito, impede a aplicação dequalquer linha de investigação 
razoável,além do prazo de quase 7 (sete) anos de tramitação não produtiva; e (ii) a SEMMA/PA informou que não constam em seus registros quaisquer 
denúncias ou reclamações sobre despejo de piçara no litoral do município. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001681/2017-20 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 2361 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MATADOURO. 
IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no Matadouro 
Municipal de Abaetetuba/PA, decorrente de suposto abate irregular e compra de gado de áreas embargadas pela Prefeitura Municipal de Abaetetuba, 
tendo em vista que: (i) o noticiante não apresentou qualquer prova de irregularidade no matadouro; (ii) a Prefeitura informou que não realiza compra de 
qualquer animal, apenas realiza o abate de acordo com as legislações específicas que regem a matéria, arquivando todas as notas fiscais, guias de transporte 
animal (GTA) e demais documentos relativos aos animais destinados ao matadouro; e (iii) não se constatou irregularidade a ser apurada no presente 
procedimento. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001956/2018-14 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2310 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE RISCO. CONSTRUÇÕES. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados por novas ocupações indevidas em área de risco da praia de 
Ajuruteua, no município de Bragança/PA, que eventualmente venham a ser autuadas após a judicialização da Ação Civil Pública n. 000431- 
98.2017.4.01.3904 movida pelo Ministério Público Federal (referente ao IC 1.23.000.001350/2015-28), que objetiva a demolição de construções descritas 
na petição inicial e a recuperação ambiental das áreas degradadas, tendo em vista que eventuais autuações em razão de novas ocupações irregulares serão 
comunicadas oportunamente ao MPF, sendo desnecessário manter em aberto este procedimento, instaurado há cerca de dois anos e sem nenhuma 
ocorrência. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 
1.23.002.000113/2017-91 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
2540 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. 
SÍTIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PERANTE O IPHAN. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar supostas irregularidades na realização de certame licitatório da área denominada STM04 - Terminal de combustíveis no porto de Santarém/PA, 
dentre as quais, possível inadequação quanto à proteção de sítios arqueológicos, tendo em vista que remanesce a necessidade de verificação da proteção 
dos sítios arqueológicos perante o IPHAN. 2. Feito remetido a esta 4ª CCR, após decisão de homologação do arquivamento proferida pela 3ªCCR (7ª 
Sessão Ordinária - 26.8.2020), considerando que: (i) a Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ) informou que as questões suscitadas no 
presente feito já foram enfrentadas pela Agência, bem como pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (atual Ministério da Infraestrutura), 
por meio da Nota Técnica 22/2017/GPO/SOG e do Memorando nº 194/2017/DOUP/SPP/MTPA; e (ii) o leilão impugnado foi realizado e o contrato com 
a vencedora assinado em 01/07/2018, não havendo nenhuma notícia de desabastecimento na região. 3.Voto pela não homologação do arquivamento, com 
o retorno dos autos em diligência. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000620/2020-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 2604 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
PESCA. AUSÊNCIA DA PROVA MÍNIMA DA PRÁTICA DE PESCA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 1. 
Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar invasão em área de segurança da Plataforma de Petróleo da unidade Offshore FPSO 
Cidade de Anchieta, por embarcação pesqueira, em 04/10/2018, tendo em vista que a embarcação investigada não foi abordada para fins de fiscalização, 
não havendo como comprovar a prática da atividade de pesca na área de segurança da citada plataforma, inexistindo, portanto, elementos indiciários 
mínimos para a persecução criminal e futuro oferecimento de denúncia. Precedente. NF. 1.30.015.000148/2020-42 e CIMF, PIC - 1.28.000.001882/2015-
89. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.001299/2014-
50 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2386 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE SAIBRO. DESMATAMENTO E DESVIO DE CURSO HÍDRICO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais na Reserva Biológica do Tinguá, provocados pela extração irregular 
de saibro pela Prefeitura de Duque de Caxias/RJ, desmatamento de Área de Preservação Permanente mediante terraplanagem e desvio de curso de uma 
cachoeira para a construção de empreendimento, no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista que: (i) conforme o Instituto Estadual Ambiental, 
com base no Relatório de Vistoria 8/2019, a equipe de fiscalização não identificou danos ambientais provocados por desmatamento ou supressão de 
vegetação, nem extração irregular de saibro ou desvio de curso hídrico na área alvo, sendo que igual informação constou no Relatório Técnico 201/2012; 
(ii) a Secretaria Municipal Ambiental informou que, no pretérito (2003), houve desmatamento e corte de talude próximo à ponte do Rio Registro, tendo 
a REBIO aplicado multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), porém no momento da vistoria atual não encontrou nenhuma ocorrência de 
danos ambientais; (iii) as obras foram concluídas há muitos anos, havendo-se consolidado no tempo, e são irreversíveis. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
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relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000528/2019-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2622 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. CONSTRUÇÃO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de construção e funcionamento de estabelecimento comercial 
em terreno de marinha e área de praia em Jurerê, no município de Florianópolis/SC, tendo em vista a judicialização do objeto por meio de Ação Civil 
Pública nº 5019825-23.2020.4.04.7200 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando o desfazimento da edificação e a recuperação ambiental da 
área, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000261/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2627 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. ESPÉCIMES DA FAUNA BRASILEIRA. 
EXPOR À VENDA SEM LICENCIA AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o delito do art. 29, §1º, 
III, da Lei 9.605/98, consubstanciado em expor à venda 13 (treze) pássaros da fauna brasileira sem licença da autoridade competente, sendo 05 (cinco) 
Zonotrichia capensis, 02 (dois) Sporophila caerulescens, 04 (quatro) Saltator similis e 02 (dois) Cyanocompsa brissonii, no município de Criciúma/SC, 
tendo em vista que: (i) o delito foi consumado em 24/11/2015 e se encontra fulminado pela prescrição da pretensão punitiva, pela aplicação da regra do 
art. 109, V, do CPB sobre a pena máxima de um ano prevista no preceito secundário do tipo penal; (ii)considerando o índice de desvalor da ação e do 
resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa 
administrativa no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, 
dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria penal, não se 
impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 
da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público e, como 
no caso, de ausência de identificação do veiculador da notícia que ensejou a instauração. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000496/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2501 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CARVÃO (ACP DO CARVÃO). EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de representação que solicita ao MPF que se 
manifeste acerca da possibilidade de eventual edificação em terreno situado em área de recuperação degradada pela mineração (polígono de áreas 
impactadas pela ACP do Carvão) em bairro da cidade de Criciúma/SC, tendo em vista que, conforme entendimento do membro oficiante: (i) não existem 
impedimentos para a realização de edificação no referido imóvel, pois ausentes medidas de recuperação a serem implantadas no local e também não há 
evidências de presença de rejeitos de mineração no local, conforme a Nota Técnica 16/2020 da CPRM; e (ii) considerando a intervenção em áreas de 
passivo ambiental identificadas na ACP do Carvão ter sido objeto das Recomendações 05/2019 e 06/2019, encaminhadas aos prefeitos e órgãos 
ambientais municipais e estadual cujas áreas estão abrangidas no contexto da referida ação coletiva, ressalva-se apenas que possível edificação no local 
deve obedecer os parâmetros definidos na legislação municipal em vigor, bem como em PRAD previstos para aquela área. Precedente: 
1.32.000.001006/2019-53. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 
1.34.012.000116/2019-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2644 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA SHOWS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar danos ambientais, especialmente contra a fauna, provocados pela instalação de estruturas para a realização de shows de verão na 
orla da Praia de Peruíbe, nos anos de 2017/2018, no município de Peruíbe/SP, que teria atingido faixa de Preamar e área de preservação permanente de 
restinga fixadora de dunas, tendo em vista que: (i) a ação civil pública nº 100052136.2018.8.26.0441 proposta pelo Instituto Ernesto Zwarg em face da 
Prefeitura e da empreendedora, objetivando a proibição de novos eventos e a recuperação ambiental da área degradada, foi julgada parcialmente 
procedente, restando vedada a realização de futuros eventos sem licenciamento ambiental, o qual deverá conter as condicionantes definidas judicialmente, 
entre elas de proteger a vegetação nativa ou solicitar prévia autorização para supressão de vegetação junto à CETESB, isolar ninhos, instalar placas 
informativas e consultar previamente a DEFAU SMA; (ii) segundo informou o IBAMA, não restou comprovado que ninhos de aves tenham sido 
remanejados ou filhotes anilhados; e (iii) a empreendedora obteve outorga e permissão de uso de uma área de 300 metros pela Prefeitura e efetuou Laudo 
de Fauna. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/PGUA-APN-
5000336-62.2018.4.04.7008 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2648 – Ementa: INCIDENTE 
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. É admitido o Acordo 
de Não Persecução Penal, ainda que no curso da ação penal, incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 50003366220184047008, na qual é apurada 
eventual prática do delito tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98, decorrente da supressão de vegetação secundária de 0,2 (zero virgula dois) hectares de 
área de preservação permanente, no município de Guaraqueçaba/PR, desde que preenchidos os requisitos autorizativos, não incidam os impedimentos 
constantes do § 2º, do art. 28-A, CPP, com observância da Orientação Conjunta nº 03/2018. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF 
editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de 
oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da 
celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do 
ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Precedente: JF/PR/CUR-5010960- 29.2020.4.04.7000-IANPP, 
766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime. 3. Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo ao membro 
oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, com fundamento em sua 
independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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PATOS-PB Nº. JF-PT-INQ-0805940-27.2018.4.05.8205 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
2458 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR 
DE CAULIM. APREENSÃO DE CARGA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. 1 . Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta 
ocorrência dos delitos previstos nos artigos 2º da Lei n° 8.176/91, 55 e 60 da Lei n° 9.605/98 e 2° da Lei n° 8.137/90, em virtude de abordagem, pela 
Polícia Rodoviária Federal, de um veículo com aproximadamente 10.000 (dez mil) kg do mineral caulim, sem autorização legal, tendo em vista que: (i) 
a partir de depoimentos, registros fotográficos, imagens de satélite e relatos das equipes de policiais que compareceram ao local, restou apurado que o 
mineral fora extraído pela construtora que realizou as obras de construção da Rodovia PB 195 e depositado às margens da rodovia, de onde foi 
posteriormente recolhido pelos investigados; ( i i ) conforme concluiu o Membro oficiante, a prática dos crimes dos artigos 55 e 60 da Lei n° 9.605/98 
encontra-se afastada na medida em que a extração do mineral não se deu pelos investigados, mas pela empresa executora da obra na rodovia PB 195, 
empreendimento sobre o qual não pesa suspeita de irregularidade ambiental; (iii) eventual prática do crime previsto no artigo 2° da Lei n° 8.137/90 
também ficou afastada uma vez que foi esclarecido que o transporte do caulim não configurou operação sujeita à tributação; (iv) com relação à hipótese 
da prática do crime previsto no artigo 2º da Lei n°8.176/91, as peculiaridades do caso apontam para a atipicidade da conduta, pois a destinação natural 
do caulim, após as obras da construtora, era o desperdício e a quantidade de material encontrado com os investigados, apesar de grande volume, possui 
valor econômico muito baixo, sendo a tonelada vendida por R$ 60,00 (sessenta reais), conforme pesquisa das autoridades policiais, ficando, portanto, 
configurado o desvalor da ação dos representados face ao direito penal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000334/2015-29 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 2070 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. 
1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar irregularidade praticada pelo SAAE - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto do município de Pão de Açúcar/AL, consubstanciada em lançamento de efluentes sem tratamento e sem licença ambiental 
nas águas do Rio São Francisco, tendo em vista que: (i) segundo vistoria e relatório do IMA, os resíduos recebidos pela ETE são lançados em Lagoa na 
zona rural do município, não havendo lançamento de excrementos no curso hídrico federal; (ii) não existem danos ambientais diretamente relacionados 
ao Rio São Francisco, aptos a justificar a manutenção deste procedimento no Ministério Público Federal; (iii) a área não é de domínio federal, não faz 
parte de terreno de marinha ou terras indígenas, não está inserida em Unidade de Conservação da Natureza fiscalizada ou protegida por órgão da União, 
não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na 
forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
BAHIA Nº. 1.14.000.001806/2019-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2646 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. FORTE 
SÃO DIOGO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA FACHADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual alteração da 
fachada do Forte São Diogo, bem tombado pelo IPHAN, no município de Salvador/BA, tendo em vista que: (i) citado instituto informou que a alteração 
foi avaliada e aprovada no ano de 2015, tendo sido a intervenção executada conforme o planejado, salvo a instalação de peças de madeira na platibanda 
e muro lateral; (ii) o IPHAN aduziu que está atuando para corrigir eventuais irregularidades referentes à inclusão de peças de madeiras no imóvel; e (iii) 
os autos demonstram que inexistem modificações substanciais relevantes no patrimônio federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002253/2020-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2570 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DISPENSA DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO COM POTENCIAL POLUIDOR. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Distrito Federal para atuar em notícia 
de fato instaurada para apurar eventual irregularidade na dispensa de licenciamento ambiental pelos órgãos ambientais do Distrito Federal para 
empreendimento com potencial poluidor localizado na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu, no Distrito Federal, tendo em vista 
que: (i) o Decreto Federal nº 88.940/83 estabelece que a APA da Bacia do Rio São Bartolomeu deverá ser supervisionada pela Secretaria Especial do 
Meio Ambiente (SEMA) e pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília (CAESB); (ii) a Lei nº 9.262/96 estabeleceu que a administração e fiscalização 
da APA compete ao Poder Executivo do Distrito Federal, também responsável pelo rezoneamento da APA; e (iii) não se verificou prejuízo a bens, 
serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de declinação de atribuições, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.002411/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2546 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. ESPÉCIMES NÃO 
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. ENUNCIADOS Nº 5 E 50 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato 
criminal instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, decorrente de ter em cativeiro duas 
espécimes da Fauna Silvestre Brasileira (Sporophila nigricollis), sem licença ou autorização da Autoridade Ambiental competente, em Brasília/DF, tendo 
em vista que: (i) as aves não estão incluídas na Portaria MMA nº 444/2014 e não há indícios de extraterritorialidade na conduta e nem de dano em área 
federal, a caracterizar o interesse da União, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal e dos Enunciados nº 5 e 50 da 4ª CCR; e (ii) o crime 
ambiental é de competência, via de regra, da Justiça Comum estadual, considerado o comum interesse da União, Estados e Municípios em proteger o 
meio ambiente, salvo demonstrada lesão a bens e serviços de interesse da União (art. 109, IV, da CF/88). 2. Voto pelo conhecimento da promoção de 
arquivamento como declinação de atribuições e sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000873/2017-21 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2471 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
EXTRAÇÃO MINERAL FORA DA ÁREA LICENCIADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. POLIGONAL AUTORIZADA PELO DNPM (ATUAL 
ANM). 1. Não cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 55 da Lei 
9.605/98, consistente na extração irregular de minério fora da área licenciada - Licença de Operação nº 306819/2013-SEMA/MT - mas dentro de poligonal 
autorizada pelo DNPM, na localidade denominada Mineração Tanque Fundo, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, tendo em vista a 
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necessidade de demonstração das medidas cíveis de reparação ambiental do dano adotadas ou a apresentação de justificativa razoável para não o fazer, 
em observância do Enunciado 56-4ª CCR. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 1.20.005.000254/2019-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 2661 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
CASCALHO. LICENCIAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para investigar a 
exploração de mineração irregular de cascalho na zona rural do Município de Poxoréu/MT, conduta tipificada nos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei 
nº 9.605/98, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante, a extração de cascalho ocorreu de forma regular, nos termos do Processo 
ANM n. 866.508/2017, de titularidade da empresa Vera Lúcia de Almeida - ME, cujo processo de outorga está em fase de renovação, oportunidade em 
que eventual passivo ambiental será cobrado; e (ii) no dia 24/08/2020, o órgão ambiental estadual realizou vistoria e constatou que o entorno do local da 
autuação de 2014 apresenta sinais de regeneração natural, composta por pastagem e vegetação nativa no entorno, fora de Área de Reserva Legal e de 
Área de Preservação Permanente, ressaltando que o local exato da extração minerária não necessita de recuperação ambiental pois ainda é área de uso, 
pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000054/2020-02 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2270 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE 
ATRIBUIÇÕES CONHECIDO COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
ENUNCIADO N°7 - 4ªCCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais 
resultantes de possível extração irregular de gnaise (brita), realizada por sociedade empresária em Piraúba/MG, tendo em vista que a área impactada pela 
atividade de lavra ilegal não é federal e que o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no Enunciado nº 7 da 4ª CCR. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 
1.22.013.000099/2020-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2658 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
APA SERRA DA MANTIQUEIRA. TRUTICULTURA. LICENCIAMENTO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento preparatório cível instaurado para apurar a conduta de fazer funcionar atividade potencialmente poluidora, utilizadora de recursos 
naturais, sem licença do órgão ambiental competente, consistente na abertura de tanques para truticultura em área da APA da Serra da Mantiqueira, no 
município de Itamonte/MG, tendo em vista que: (i) de acordo com informação prestada pelo ICMBio, o empreendedor regularizou a atividade, bem como 
apresentou as medidas de recuperação e estabilização de solo para resolução do passivo ambiental; e (ii) atendida diligência requerida pela 4ª CCR na 
569ª Sessão Ordinária, de 03/06//2020, no sentido de regularizar a atividade de truticultura e recuperar o passivo ambiental, não se vislumbrando a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000403/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2452 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. VENDA DE MADEIRA. DOCUMENTAÇÃO FALSA. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar suposta 
prática de crime previsto no art. 50 da Lei 9.605/98, consistente em destruir 30 (trinta) hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização 
do órgão ambiental competente, no município de Anapu/PA, tendo em vista: (i) que a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição 
para o tipo penal descrito, nos moldes do artigo 109, incisos V, do Código Penal ; e (ii) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, com 
aplicação de multa administrativa no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, 
dirigidos a todos os destinatários da norma penal, nos termos da Orientação nº 01/2017. 2. Verifica-se a observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a 
comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, no âmbito do IBAMA. 3. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000154/2016-57 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2652 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
SANEAMENTO. EFLUENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RESIDENCIAL JARDIM PRIMAVERA. 
JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais decorrentes de lançamento irregular 
de esgoto em curso d'água local, impossibilitando o uso do corpo hídrico para atender às necessidades dos moradores e animais, devido a irregularidades 
em obra da ETE do Residencial Jardim Primavera, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, em Tailândia/PA, tendo em vista que: (i) tramita na 
Justiça Federal de Tucuruí a Ação 2547 05.2016.4.01.3907 (PJe 1000179- 35.2018.4.01.3907), ajuizada por moradores circunvizinhos do citado 
condomínio em face da construtora e da CEF, cujo pedido contém a obrigação de arcar com despesas relativas à recuperação e despoluição do córrego, 
principalmente nas suas nascentes, restando o objeto dos autos integralmente abarcado pela petição inicial da ação, anexa ao feito, nos termos do 
Enunciado 11-4ª CCR; e (ii) foi concedida liminar, determinando a execução de projeto com o propósito de fazer cessar imediatamente o despejo de 
efluente de esgoto no córrego. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-
PR Nº. 1.25.003.004049/2020-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2407 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE ARGILA. 
PRESCRIÇÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA. MULTA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível extração 
irregular de argila em um terreno com área de 2 (dois) hectares, crime capitulado no artigo 55 da Lei 9.605/98 e artigo 2º da Lei 8.176/91, fato ocorrido 
em 09/04/2006, em São Miguel do Iguaçu/PR, sem licença ambiental competente, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva do Estado encontra-se 
fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal, respectivamente, em relação aos delitos dos artigos 2º, caput, da 
Lei 8.176/91 e 55, caput, da Lei 9.605/98; e (ii) o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a 
suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 3.000.00 (três mil reais), de modo que 
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alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os princípios da 
fragmentariedade e o da intervenção mínima em matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o princípio 
da obrigatoriedade da ação penal (Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000404/2017-55 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 2667 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PAA). 
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SÍTIOS. PINTURAS RUPESTRES. MAPEAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de PAA instaurado para 
acompanhar o andamento do processo de mapeamento dos sítios arqueológicos com pinturas rupestres, na área de atuação da Procuradoria da República 
no Município de Ponta Grossa-PR, visando o efetivo registro das áreas no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA/IPHAN), tendo em vista 
que, conforme consignou o Membro oficiante, o IPHAN demonstrou estar atuando regularmente na gestão dos sítios arqueológicos da região e que 
questões incidentais levantadas no ínterim do procedimento, como a criação do plano de manejo do Parque Nacional dos Campos Gerais e o TAC 
mencionado pelo IPHAN, celebrado com a COPEL, já foram objeto de análise emprocedimentos específicos na PRM/Ponta Grossa. 2. Após retorno dos 
autos (571ª SO), a representante foi comunicada acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 
1.29.004.000261/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2541 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. AGROTÓXICOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar 
diversas irregularidades na atividade de pesquisa e experimentação com agrotóxicos e afins, desempenhada por sociedade empresária, com sede em Passo 
Fundo/RS, verificadas em inspeção de rotina feita pela fiscalização federal agropecuária, tendo em vista que: (i) as irregularidades constatadas na 
mencionada fiscalização configuram ilícitos administrativos; (ii) segundo informação do MAPA- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
não há indícios da prática dos crimes previstos nos artigos 15 e 16 da Lei nº 7.802/1989; (iii) não se mostra necessária a adoção de providências na seara 
cível, uma vez que não houve omissão do órgão competente e foram adotadas medidas no âmbito administrativo; e (iv) foram suficientes as medidas 
adotadas pelo órgão ambiental, mediante a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 10.017,37 (dez mil, dezessete reais e trinta e sete centavos), 
de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, considerando o índice 
de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos; e (v) a observância dos Princípios da Fragmentariedade e da Intervenção 
Mínima em matéria penal, não se impondo a responsabilização do agente pelo crime nem a aplicação ao caso do Princípio da Obrigatoriedade da Ação 
Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL/CS Nº. 1.29.007.000042/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 2542 – Ementa: RECURSO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. RECONSIDERAÇÃO. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. BIOMA MATA ATLÂNTICA. IMPEDIR REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. TERMO DE EMBARGO. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar crimes previstos na Lei 9.605/98, em razão de eventual 
descumprimento do Termo de Embargo nº 615725E, por impedir de regenerar a área objeto do aludido TE, oriundo de auto de infração lavrado pelo 
IBAMA, devido à destruição de vegetação nativa em três áreas disjuntas - total de 0,37 (zero vírgula trinta e sete hectares) - no interior de propriedade 
particular rural situada no Bioma Mata Atlântica, objeto de especial preservação e não passível de autorização para exploração ou supressão, no município 
de Boca do Acre/AM, tendo em vista que, ressalvado o atual entendimento desta 4ª CCR, no sentido de haver interesse da autarquia ambiental na atuação 
de descumprimento de ordem federal do IBAMA: (i) no caso, houve declinação da NF 1.29.008.000559/2014-08 ao MP Estadual, o qual teve por objeto 
os fatos ensejadores da infração ambiental inicial e do embargo; (ii) o Inquérito Civil nº 00728.00034/2014 encontra-se em trâmite na Promotoria de 
Justiça Especializada de Cachoeira do Sul/RS, o qual vem apurando os fatos declinados pelo MPF; e (iii) em observância aos Princípios da Eficiência, 
Celeridade Processual e também o do Non Bis In Idem, mostra-se mais adequada a apuração em conjunto com o MP Estadual. 2. Voto por reconsiderar 
a decisão recorrida, nos termos do artigo 13 da Resolução 165 do CSMPF, com a consequente homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001591/2019-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2547 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar possíveis irregularidades ambientais na construção de empreendimento em área de proteção ambiental, em terreno geologicamente 
instável (antiga pedreira), situado na Rua Barão de Oliveira Castro, 60, Jardim Botânico - Rio de Janeiro/RJ, pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA), tendo em vista que nenhuma obra foi iniciada no local, tratando-se tão somente de projeto, que vem sendo regularmente acompanhado pelas 
autoridades competentes, para fins de emissão de licenças e exigências adequadas, conforme comprovado nos autos. 2. Representante comunicado acerca 
da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.005010/2019-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2651 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. FUNDAÇÃO CASA RUI BARBOSA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para verificar 
possível irregularidade relativa ao suposto bloqueio indevido de acesso do representante à conta da Fundação Casa de Rui Barbosa na rede social twitter, 
tendo em vista que: (i) de acordo com informação da referida fundação, essa não possui redes sociais oficiais, tendo meramente algumas contas de redes 
pessoais em nome da Fundação que eram gerenciadas pelas estagiárias; (ii) após reclamação do cidadão no Canal de Ouvidoria acerca do suposto 
bloqueio, procedeu com o desbloqueio do representante, tendo verificado que ocorrera por engano; e (iii) notificado a confirmar o desbloqueio de acesso 
à conta da fundação, o representante não respondeu aos ofícios e e-mails encaminhados pelo MPF, não subsistindo razões para o prosseguimento do 
feito. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000618/2020-78 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2603 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA 
PARA A PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar invasão em área de segurança da Plataforma 
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offshore Petrobras 57 (Bacia de Campos), por embarcação pesqueira, em 22/09/2018, tendo em vista que a embarcação investigada não foi abordada para 
fins de fiscalização, não havendo como comprovar a prática da atividade de pesca na área de segurança da citada plataforma, inexistindo, portanto, 
elementos indiciários mínimos para a persecução criminal e futuro oferecimento de denúncia. Precedente. NF. 1.30.015.000148/2020-42. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000855/2014-71 - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2655 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
AUSÊNCIA DE INTÉRPRETES DE LIBRAS NAS AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (APS)/INSS DA BAIXADA FLUMINENSE. DEFESA 
DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS CIDADÃOS. REMESSA À PFDC. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de 
inquérito civil instaurado a fim de apurar suposta ofensa aos direitos de portadores de deficiências, decorrente da ausência de intérpretes de LIBRAS nas 
APS/INSS da Baixada Fluminense, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidades atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000243/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 2536 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAIS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar possíveis 
impactos ambientais decorrentes do descarregamento de água e areia em córrego na ESEC Carijós, com restos de cimento da obra, no Município de 
Florianópolis/SC, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) em vistoria realizada no local, não foi encontrado nenhum sinal 
de despejo de efluentes ou resíduos na vala de drenagem ou na área de mangue, bem como não foram observados danos à vegetação ou qualquer depósito 
de material sobre ela; e (ii) a Floram informou que não constatou dano ou infração ambiental durante a fiscalização. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de representação anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000171/2018-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 2657 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. PARQUE NACIONAL DE ITABAIANA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados 
pela construção de pequeno balneário com banheiro (área de lazer) às margens do rio Coqueiro, no interior do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, 
município de Areia Branca/SE, sem autorização do órgão ambiental competente, tendo em vista que: (i) o autuado promoveu a retirada das estruturas 
que faziam o barramento de água, bem como demoliu as estruturas de balneário (casa, mesas, bancos e banheiro), conforme Informação Técnica 08/2020 
do ICMBio e Inspeção realizada em 24/08/2020, concluindo o órgão que houve o cumprimento integral das medidas indicadas no auto de infração; (ii) 
as informações prestadas demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais) de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da 
Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 
Nº. 1.35.000.000955/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2654 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. VAZAMENTO DE 
PETRÓLEO. BACIA DE SERGIPE. ALTO-MAR. PETROBRAS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o delito tipificado no 
art. 54, § 2º, da Lei 9.605/98, consubstanciado no lançamento de 0,0005 m3 (correspondente a meio litro) de petróleo, ocorrido na plataforma PCM-03, 
Campo Camorim, em Aracaju/SE, tendo em vista: (i) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, como a aplicação de multa administrativa 
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários 
da norma penal, considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos; e (ii) a observância dos 
princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima em matéria penal, não impõe a responsabilização do agente pelo crime, nem a aplicação do 
princípio da obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.35.000.000679/2020-18. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 1.35.003.000048/2020-79 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2505 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar as 
irregularidades relacionadas aos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em Santana do São Francisco/SE, tendo em vista que a 
Fiscalização Preventiva Integrada, por meio do Relatório de Fiscalização Ambiental, expediu uma série de recomendações à DESO, em virtude da 
constatação de diversas irregularidades estruturais no fornecimento de água à população, não somente a adequação da água aos índices de potabilidade, 
fazendo-se necessário, portanto, que os órgãos representantes da FPI sejam oficiados para que se manifestem sobre o cumprimento das recomendações, 
sobretudo no que diz respeito à obtenção de licenças necessárias ao funcionamento do reservatório de captação. 2. A instalação de adequado sistema de 
esgotamento sanitário no Município foi objeto de ACP proposta em face da União, Estado de Sergipe, Município de Santana de São Francisco/SE e 
Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). 3. Voto pela não homologação do arquivamento, com o retorno dos autos para diligências. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/CUR-CRIAMB-5000322-44.2019.4.04.7008 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2562 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO 
CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. ADMISSIBILIDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 1. É admitida a propositura de Acordo de Não 
Persecução Penal, ainda que no curso da ação penal, incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 5000322-44.2019.4.04.7008, na qual é apurada 
eventual prática do delito tipificado no art. 50 da Lei nº 9.605/98, decorrente da supressão de árvores em floresta de domínio federal considerada de 
especial proteção, sem autorização da autoridade ambiental competente, desde que preenchidos os requisitos autorizativos e não incidam os impedimentos 
constantes do § 2º, do art. 28-A, CPP. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada 
e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso 
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da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no 
sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos 
no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960- 29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime. 3. Voto pela 
admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo ao membro oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimento dos 
requisitos previstos no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/CUR-CRIAMB-5048112-
48.2019.4.04.7000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2448 – Ementa: INCIDENTE DE 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. APA DA GUARAQUEÇABA. 
RECUSA EM OFERTAR DO ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. É admitida 
a proposição de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Ação Penal nº 5048112-48.2019.4.04.7000/PR, na qual se apura a prática do delito 
previsto no artigo 40 da Lei 9605/98, em razão de supressão de vegetação em área da APA de Guaraqueçaba, situada nos Municípios paranaenses de 
Guaraqueçaba, Antonina, Paranaguá e Campina Grande do Sul, tendo em vista que é possível o seu oferecimento no curso da Ação Penal, nos termos da 
Orientação Conjunta nº 03/2018. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018, revisada e 
ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da 
ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e o da Celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no 
sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, todavia desde que haja o preenchimento dos requisitos 
previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR- 5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime). 3. 
Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo ao membro oficiante verificar, no caso concreto, o 
preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação 
de outro membro para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras 
deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.000207/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2574 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DUTO 
MULTIFÁSICO MUNICIPAL. PETROBRAS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado 
para apurar a regularidade de procedimento de licenciamento ambiental do Duto Multifásico Anambé/Furado, situado no Campos de Anambé e Furado, 
em São Miguel dos Campos/AL, de responsabilidade da Petrobras, tendo em vista que: (i) o duto terá sua origem na Estação Coletora de Anambé e 
destino na Estação Coletora de Furado, ambos situados no Município de São Miguel dos Campos/AL, de forma que abrange um só município, ou seja, 
questão local; (ii) o empreendimento não se sobrepõe a terras indígenas ou quilombolas, não foram identificados conflitos entre o empreendimento 
pretendido e o uso e ocupação do solo, bem como não afeta bens do domínio da União ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como unidades de 
conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo IPHAN e seu 
entorno, sítios arqueológicos e pré- históricos, cavidades naturais subterrâneas, conforme consta do EIA/RIMA; (iii) o empreendimento afeta apenas 
cursos d'águas estaduais (Rios São Miguel, Rio Sumauma e o Rio Ninquim); e (iv) nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça "compete à 
Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis, em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". 2. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.000526/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2637 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. COMERCIALIZAÇÃO. LAGOSTA. PERÍODO 
DE DEFESO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar suposta prática do delito previsto no artigo 34, III, da Lei 9.605/98, 
consubstanciado na conduta de deixar de apresentar declaração de estoque de 35 (trinta e cinco) kg de lagosta (descaracterizada), durante o período de 
defeso, em Maceió/AL, tendo em vista que: (i) o proprietário do estabelecimento comercial autuado apresentou, seguidamente, declaração de estoque 
referente à aquisição de 300 (trezentos) Kg de lagosta, com data de 06/12/2016, ou seja, anterior a data da autuação; (ii) conforme argumentado pelo 
membro oficiante, não há meios de se provar que as lagostas eram de espécies que deveriam ser preservadas ou inferiores às permitidas, já que elas 
estavam descaracterizadas e foram doadas, de forma que não há mais como se fazer qualquer perícia; e (iii) Considerando o índice de desvalor da ação e 
do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa 
administrativa no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e apreensão e confisco dos crustáceos, de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal e, observados os Princípios da Fragmentariedade e o da 
Intervenção Mínima em matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da 
Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.11.000.000267/2020-10. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002521/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2555 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. AVES NÃO AMEAÇADAS DE 
EXTINÇÃO. ENUNCIADOS Nº 5 E 50 DA 4ª CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar notícia de fato criminal autuada para 
apurar eventual prática do delito tipificado no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, decorrente ter em cativeiro duas espécimes da fauna silvestre 
brasileira (Sporophila nigricollis), sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, em Brasília/DF, após conversão da promoção de 
arquivamento em declinação de atribuições, tendo em vista que: (i) as aves não são espécies ameaçadas de extinção, nos termos da Portaria MMA nº 
444/2014; e (ii) não há indícios de extraterritorialidade na conduta nem de dano em área federal, ausente, portanto, interesse da União, na forma do art. 
109, inciso IV, da Constituição Federal e dos Enunciados nº 5 e 50 da 4ª CCR. 2. Voto pelo conhecimento da promoção do arquivamento como declinação 
de atribuições e pela sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 
1.20.000.001022/2019-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2569 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. AGRICULTURA. TERRAS INDÍGENAS. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível desembargo de terras indígenas no noroeste do estado de Mato Grosso 
(Pareci e Nambiquara), tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) ocorreu a celebração de TAC entre o MPF (Ofício de 
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Populações Indígenas e Povos Tradicionais), FUNAI, IBAMA e cooperativas dos indígenas, visando regularizar a agricultura; (ii) o TAC tratou da 
competência do IBAMA para realizar o monitoramento e fiscalização em conjunto com a FUNAI ou isoladamente (cláusula 3.3.2), especialmente a 
fiscalização das obrigações das Cooperativas Indígenas em relação às normas aplicáveis à apuração de infrações ambientais e ao licenciamento ambiental; 
e (iii) foi instaurado Processo de Licenciamento Ambiental para o projeto Agropecuária dos Povos Indígenas Paresi, Manoki e Nambikwara. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento no âmbito desta 4ª CCR, com a remessa dos autos à 6ª CCR para o eventual exercício de sua função revisional. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 1.20.005.000161/2018-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2665 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. MANGANÊS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. REGULARIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar suposta fraude na extração de 50 mil toneladas anuais de manganês, no município de Guiratinga/MT, pela empresa Ferlig - Ferro 
Liga Ltda., tendo em vista: (i) a regularidade do empreendimento perante a ANM e o órgão ambiental estadual, conforme apurado pelo membro oficiante; 
e (ii) o atendimento da diligência requerida pela 4ª CCR na 551ª Sessão Ordinária, de 19/06/2019, no sentido de requisitar a manifestação técnica da 
ANM para atestar o licenciamento do empreendimento, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 
87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000005/2018-17 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2588 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. LAVRA FORA DE ÁREA 
AUTORIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de lavra de areia realizada fora da área autorizada, em Lagoa 
Grande/MG, após o retorno dos autos para diligências (SO 547ª), a fim de que fossem prestadas informações atualizadas sobre a regularidade ambiental 
do empreendimento, tendo em vista que, conforme ponderações do membro oficiante: (i) não ocorre lavra desde 2017, quando foi lavrado o auto de 
paralisação. Desde então, o empreendedor vem envidando esforços para regularizar sua situação, por meio de licença de operação corretiva sem sucesso 
junto à ANM, conforme fl. 125 verso; e (ii) a Superintendência Regional de Meio Ambiente (SUPRAM) arquivou o processo de licença ambiental, 
porque este órgão condiciona a análise da licença ambiental estadual à autorização federal (ANM), não se vislumbrando, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em 
razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.002459/2017-44 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2531 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais infrações ambientais 
decorrentes de supressão de vegetação e ocupação de área de preservação permanente da União, sem autorização da autoridade ambiental competente, 
no município de Barcarena/PA, tendo em vista que: (i) em relatório encaminhado pela SPU, constatou-se, em 2012, que a área de preservação ambiental 
estava sendo devastada continuamente, havendo, inclusive, denominação de ruas e construções de casas; (ii) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Social de Barcarena/PA encaminhou o Relatório Técnico 019/205, constatando diversas placas de loteamento, área desmatada e 
eliminação de diversos indivíduos arbóreos de diferentes portes, além da presença de aterramento recente; (iii) não há nos autos ações efetivas (autos de 
infrações, de embargos, recomendações ou ações judiciais) visando a desocupação da área de preservação permanente pertencente à União ou a 
regularização fundiária da mesma, se possível; e (iv) o objeto do presente feito está delimitado localmente e se refere a supressão de vegetação e ocupação 
de área de preservação permanente, sem autorização da autoridade competente. 2. Necessário se faz a continuidade das investigações visando a 
desocupação da área de preservação permanente pertencente à União ou a regularização fundiária da mesma, se possível, bem como a recuperação 
ambiental da área. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000128/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2550 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EXTRAÇÃO IRREGULAR. AREIA E SEIXO. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal autuada para apurar possível prática delituosa consistente em fazer funcionar atividade de extração de minerais (areia e seixo), às margens do 
Rio Areia Branca, sem licença ambiental outorgada pela autoridade competente (art. 55 da Lei nº 9.605/98 c/c art. 2º da Lei 8.176/91), por empresa que 
atuava na construção de habitações no interior do Projeto de Assentamento Ararandeua, no Município de Goianésia do Pará/PA, tendo em vista que: (i) 
a pretensão punitiva do Estado, em relação ao tipo penal do art. 55 da Lei nº 9.605/98, encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, 
inciso V, do Código Penal; (ii) resta prejudicada a análise da possível prática do delito tipificado no art. 2º da Lei nº 8.176/91, dada a ausência de 
diligências que possam ser adotadas para fins de apuração do citado delito, considerando o lapso temporal transcorrido desde a autuação (mais de dez 
anos), e que, em consulta ao Cadastro Técnico Federal realizada pelo IBAMA, ficou demonstrado que a construtora encontra-se com suas atividades 
encerradas desde 2017; e (iii) o IBAMA adotou as medidas administrativas necessárias, com embargo da área, apreensão de maquinário e aplicação de 
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), inscrita em dívida ativa, fazendo cessar o dano. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.000314/2019-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2596 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. MORTANDADE DE PEIXES. UHE CAPIVARA. MUNICÍPIO DE PORECATU/PR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a possível mortandade de peixes ocorrida em abril de 2019, no Rio Paranapanema, próximo à barragem da Usina Hidrelétrica de 
Capivara, no município de Porecatu/PR, tendo em vista que, após diligências e informações do órgão ambiental paranaense, não foram revelados indícios 
da mortandade de peixes informada na representação anônima, nem constatada a utilização pelo empreendedor de produto químico contra espécies 
invasoras (mexilhão dourado), carecendo a investigação de dados concretos para seguimento da apuração, pelo que não se vislumbra viável a continuidade 
da tramitação do feito. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração do procedimento a partir de denúncia anônima. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS Nº. 
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1.29.009.001375/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2545 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICO. ARMAZENAMENTO, 
MANUTENÇÃO EM DEPÓSITO E COMÉRCIO IRREGULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal 
autuada para apurar a possível prática das infrações penais previstas nos arts. 56, caput, da Lei nº 9.605/98 e 15 da Lei nº 7.802/89, referente ao 
armazenamento, manutenção em depósito e comércio de produtos agrotóxicos de forma irregular, realizado por sociedade empresária com sede em 
Bagé/RS, tendo em vista que compete aos Estados fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno de agrotóxicos, nos 
termos do art. 10 da Lei 7.802/89. Precedente: NF. 1.29.011.000101/2020-30. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000567/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2592 – Ementa: CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEMBRO SUSCITANTE: PRM/ERECHIM. MEMBRO SUSCITADO: PRM/PASSO FUNDO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. 
1. Tem atribuição a Procuradoria da República no Município de Passo Fundo para atuar em notícia de fato cível autuada para promover a reparação dos 
danos causados ao meio ambiente pelo lançamento de esgoto sem tratamento por parte da CORSAN, no município de IRAÍ/RS, tendo em vista que: (i) 
com a distribuição da execução penal de n° 5003234- 80.2020.4.04.7104 (relativa aos mesmos fatos aqui tratados) ao 3º Ofício da PRM Passo Fundo, 
este tornou-se prevento; e (ii) à luz do princípio da eficiência, a solução mais coerente é que o membro que promoveu a execução criminal também 
promova execução no âmbito cível, em consonância com o teor do enunciado nº 56 da 4ª CCR. 2. Voto por conhecer do conflito e por atribuir o 
procedimento ao membro suscitado (PRM/Passo Fundo). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA 
Nº. 1.30.009.000065/2020-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2616 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de 
implantação de loteamento irregular em área parcialmente inserida na Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Natural Municipal da Mata 
Atlântica Aldeense, em São Pedro da Aldeia/RJ, tendo em vista que: (i) elementos nos autos demonstram que a atuação da Prefeitura foi suficiente para 
reprimir a conduta ilícita, tendo sido verificada a remoção de parte das propagandas fixadas no local; (ii) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
informou que removeu as placas publicitárias restantes, bem como que vem monitorando, periodicamente, a área a fim de assegurar a não continuidade 
da atividade, sem prévia autorização dos órgãos competentes; e (iii) não há notícia de danos ambientais resultantes da atividade. 2. Representante 
comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000623/2020-81 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2653 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. DESCARTE IRREGULAR. ÁGUA DE PRODUÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de 
fato criminal autuada para apurar possível prática do crime previsto no artigo 54 da Lei 9605/98, referente ao descarte contínuo de água de processo ou 
de produção em desacordo com a regulamentação ambiental específica, tendo em vista: (i) a conduta positiva dos responsáveis pela unidade offshore que 
evitou o espalhamento da substância e possibilitou o seu recolhimento e remoção, não chegando a afetar áreas de mangue e nem de praias próximas e 
tampouco afetando a biota marinha.; e (ii) que restou demonstrada a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, com a aplicação de multa 
administrativa no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da 
Orientação nº 01-4ªCCR. Precedente: 1.34.012.000432/2019-66. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar o arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA Nº. 1.33.000.001501/2020-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2558 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA 
CILIAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar eventual 
desmatamento em área de preservação permanente, no município de Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) a SPU informou que a área supracitada 
não interfere ou está sobreposta em bem público federal, localizando-se no interior da ilha e fora de UCs federais ou de suas zonas de amortecimento; e 
(ii) não há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na 
forma do art. 109, inciso IV, da CF, a justificar a atuação do MPF. 2. Representante comunicado acerca da declinação de atribuições, nos termos do artigo 
17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000294/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2628 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. DELITOS DOS ARTS. 38-A E 53, II, C, DA LEI 9.605/98. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para oferecimento de acordo de não persecução penal ao réu da ação penal nº 5012817-26.2019.4.04.7102, na qual lhe é imputada a prática 
do delito dos art. 38-A c/c art. 53, II, letra 'c' da Lei 9.605/98, tendo em vista que: (i) em 29/06/2020 o réu recebeu o Ofício 920/2020 com o oferecimento 
de acordo de não persecução penal não respondendo no prazo de 15 (quinze) dias; (ii) esgotado o objeto deste procedimento. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000196/2020-28 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2639 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CARCINICULTURA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar irregularidade no método de pesca e recirculação da água decorrente de atividade de carcinicultura na Lagoa de 
Ibiraquera, no município de Imbituba/SC, que teria provocado danos ambientais e à comunidade local de pescadores, tendo em vista que: (i) segundo 
informou o Procurador da República oficiante, a ACP nº 2003.72.07.002286-7 (processo eletrônico n. 5000970- 21.2015.404.7216) tramitou durante 
dezesseis anos, sendo prolatada sentença de procedência parcial em 2019, resolvendose a questão ambiental do empreendimento através da readequação 
do licenciamento e aplicação de medidas de mitigação e compensação, entre elas a adoção do sistema fechado de carcinucultura; (ii) no curso da ação, 
ao tempo em que a empreendedora despejava efluentes na lagoa e quando já utilizava operação sob ciclo fechado, foram realizadas vistorias pela FATMA, 
as quais não verificaram poluição hídrica e danos ambientais, nem desabastecimento da população beneficiada; e (iii) Relatório Técnico do IMA apurou 
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que o empreendimento operou de acordo com o licenciamento ambiental na produção de 2019/2020. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com encaminhamento dos 
autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO 
E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 
1.35.000.000868/2016-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2453 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. DIQUE DE CONTENÇÃO DE 
SALMOURA E DIQUE DE RESÍDUOS INSOLÚVEIS. QUESTIONAMENTOS DA 4ª CCR. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar a segurança das barragens de mineração , Dique de Contenção de Salmoura e Dique de Resíduos Insolúveis, em Rosário do Catete/SE, após 
retorno dos autos para diligências (554ª SO), tendo em vista que, embora o membro oficiante tenha trazido informações sobre os questionamentos da 4ª 
CCR, referente a dam break (estudo que avalia os potenciais impactos da ruptura de uma barragem), resguardo do patrimônio cultural nos arredores da 
hidroelétrica, entre outros dados, impõe-se a adoção de medidas adicionais, em observância ao princípio da prevenção, fazendo-se necessário avaliar se 
foram observados os requisitos da recente Nota Técnica nº 01/2020 - 4ª CCR, anexada aos autos, em razão dos graves danos causados à população 
provenientes dos métodos de construção de barragem. Precedente: 1.31.000.000496/2016-65. 2. Cabe destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 
01/2020, a sugestão de não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos 
de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou descomissionamento total da barragem, 
declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do cadastro. 3. Voto por não homologar o 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. JF/PR/CUR-IANPP-5016908-
49.2020.4.04.7000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2563 – Ementa: INCIDENTE 
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECUSA DO MPF NA OFERTA 
DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. ADMISSIBILIDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 1. É admitida a 
propositura de Acordo de Não Persecução Penal, ainda que no curso da ação penal, incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 
50169084920204047000, na qual é apurada eventual prática do delito tipificado no art. 38 da Lei nº 9.605/98, decorrente da supressão de vegetação 
considerada de preservação permanente, sem autorização da autoridade ambiental competente, desde que preenchidos os requisitos autorizativos e não 
incidam os impedimentos constantes do § 2º, do art. 28-A, CPP. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação 
Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de 
não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR 
firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o 
preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960- 29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 
06/04/2020, unânime. 3. Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo ao membro oficiante verificar, no 
caso concreto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, com fundamento em sua independência 
funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-
PR Nº. JF/PR/PGUA-APN-5001119-25.2016.4.04.7008 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 2647 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PERÍODO DE 
DEFESO. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. ADMISSIBILIDADE NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal, ainda que no curso da ação penal, incidente instaurado no âmbito da 
Ação Penal nº 50011192520164047008, na qual é apurada eventual prática do delito tipificado no art. 34 da Lei nº 9.605/98, decorrente da pesca e 
comercialização de caranguejo-uçá, com tamanho inferior ao permitido para pesca e capturados por meio de técnica proibida, e de ostras, em período de 
defeso, desde que preenchidos os requisitos autorizativos e não incidam os impedimentos constantes do § 2º do art. 28-A, CPP. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras 
de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, 
no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia 
processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, 
mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960- 
29.2020.4.04.7000-IANPP, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime. 3. Voto pela admissibilidade do Acordo de Não Persecução no curso da ação 
penal, cabendo ao membro oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, 
com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000698/2019-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2615 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS 
CONTROLADOS/ PERIGOSOS. AMIANTO. ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MORTE DO 
BENEFICIÁRIO. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o cumprimento provisório 
de sentença do processo nº 2009.33.07.000988-3, relativo à obrigação ao pagamento de alimentos provisionais no valor de um salário-mínimo, 
fornecimento de plano de saúde e de equipamentos necessários ao tratamento de paciente acometido de doença associada à exposição ao amianto, tendo 
em vista a morte do beneficiário, comprovada por certidão de óbito constante nos autos, bem como a natureza personalíssima da prestação. Precedente: 
IC- 1.14.007.000367/2019-31. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI Nº. 
1.14.009.000059/2016-42 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2584 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ORIUNDO DA 5ª CCR. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
FERROVIA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. RECURSOS HÍDRICOS. CAPTAÇÃO DE ÁGUA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades ambientais cometidas pela Valec - Engenharia, Ferrovia e Construções 
S.A. na implantação dos lotes 05 e 05 A da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), notadamente quanto ao abandono de obras nas frentes de trabalho de Brejinho 
das Ametistas e próximo ao Rio das Rãs, bem como a possíveis interferências políticas na escolha de empresas terceirizadas, no município de Caitité/BA, 
tendo em vista que: (i) mencionado empreendimento apresentou a licença ambiental e a autorização de supressão de vegetação, ambas emitidas pelo 
IBAMA; e (ii) cumpriu a legislação ambiental quanto às licenças/autorizações ambientais pertinentes, tanto no que se refere às perfurações dos poços 
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quanto às outorgas para captação de água para uso industrial de construção civil, segundo o INEMA. 2. Registra-se que, em relação à análise pela 5ª 
CCR, atinente à matéria de sua atribuição, deliberou-se pelo arquivamento, concluindo: 1) sobre o abandono de obras nas frentes de trabalho, a paralisação 
dos serviços se deu em razão de limitações financeiras, o que não trouxe prejuízos à área nem às peças lá depositadas, pois estavam sendo devidamente 
conservadas, conforme informado pela Valec; 2) acerca da suposta ingerência política nesta sociedade anônima, não se colheu elementos que corroborem 
tal notícia; e 3) não se identificou informações que indiquem, de forma direta e imediata, vínculos entre o deputado federal J.R., T.S.R. e A.F.P.S., 
segundo análise de relatório da Assessoria de Pesquisa e Análise Descentralizada do MPF. 3. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000185/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 2571 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DO RIO ARAGUAIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual ocorrência de danos 
ambientais em Área de Preservação Permanente, em decorrência das obras relativas à construção de Terminal Turístico, situado às margens do rio 
Araguaia, na zona urbana do município de Santa Rita do Araguaia/GO, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a 
SEMAD/GO informou que não foram localizadas irregularidades ambientais na Área de Preservação Permanente devido à construção do Terminal 
Turístico, o qual foi edificado em área antropizada desde o ano de 2008; e (ii) não existe previsão de ampliação e/ou retomada de obras no local. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000911/2020-76 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2568 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS- TRATOS. ANIMAL DOMÉSTICO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para 
atuar em procedimento instaurado para apurar eventual prática de maus-tratos contra animal doméstico (cachorro), no Município de Ribeirão das 
Neves/MG, tendo em vista a inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, a legitimar a atuação do Ministério Público Federal. Precedente: PP 1.25.000.000434/2019-01. 2. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, com recomendação de comunicação ao representante. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000066/2019-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 2480 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FAUNA. PESCA. PARQUE NACIONAL GRANDE SERTÃO VEREDAS. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado para apurar o dano ambiental decorrente de pesca ilegal no interior do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, 
havendo a apreensão de um cágado morto, um filhote de jacaré e dois peixes (traíra) mortos, no Município de Chapada Gaúcha/MG, tendo em vista que: 
(i) a aplicação de sanção administrativa, no valor R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) em desfavor do investigado foi suficiente para a prevenção e 
repressão do ilícito (Orientação n.º 1 - 4ª CCR), bem como para a composição civil dos danos; e (ii) instaurou-se o IPL 2019.0003681 (E-pol), 
recentemente relatado no sentido do indiciamento do autuado pelo crime do art. 34 da Lei n. 9.605/98. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000116/2011-30 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2582 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO CULTURAL. GESTÃO E FOMENTO. DEGRADAÇÃO DE BENS HISTÓRICOS. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO CIDADES HISTÓRICAS (PAC-CH). NOVO INQUÉRITO CIVIL ELETRÔNICO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil em 
razão da instauração de novo IC eletrônico visando à continuidade da instrução, tendo em vista que: (i) conforme dispõe a Portaria PGR/MPF nº 350/2017, 
é vedada a conversão de procedimentos físicos em eletrônicos, pois a nova instauração reinicializa os prazos no Sistema Único; (ii) é necessário o 
acompanhamento, pelos órgãos revisores e correcionais, da tramitação e do prazo razoável para a conclusão do procedimento extrajudicial, nos termos 
do artigo 9º da Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007; e (iii) o objeto da investigação não se exauriu, devendo a instrução prosseguir nos 
próprios autos para a devida apuração dos fatos. Precedente: 1.30.014.000099/2007-81. 2. Recomenda-se o apensamento do novo IC instaurado a este 
procedimento. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000114/2015-44 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2641 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA. 
BASES DIGITAIS. GEORREFERENCIAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de ofício da PR/PA, que encaminhou 
documento enviado pelo Gerente de Projetos do Fundo da Amazônia (FA)/BNDES, do Programa de Conservação da Amazônia e que teve por finalidade 
realizar o acompanhamento do uso e implantação de bases digitais de georreferenciamento nos municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Ourilândia do 
Norte, São Félix do Xingu e Tucumã, todos de atribuição da PRM de Redenção/PA, tendo em vista que: (i) a disponibilização das informações das bases 
georreferenciadas colaboraram para a gestão ambiental e avanço na implementação das diretrizes de compartilhamento de responsabilidades entre Estado 
e Municípios; e (ii) todos os municípios passaram a fazer uso das referidas bases digitais para monitoramento, fiscalização, controle ambiental e análise 
de sobreposição do CAR, não havendo, portanto, outras medidas a serem adotadas no presente feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000082/2020-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2552 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL EM 
PREJUÍZO DO ACUSADO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o transporte de 22,90 (vinte e dois vírgula noventa) 
m³ de madeira em toras das espécies piquiá e angelim vermelho, sem cobertura de ATPF (atual DOF), tendo em vista que, conforme consta no Auto de 
Infração nº 81086-B, o fato ocorreu em 20 de novembro de 1997, antes, portanto, da vigência da Lei 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998, de forma que, 
face ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado, resta afastada a imputação penal da conduta (art. 2º do CP). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003981/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
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MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2553 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato cível autuada para apurar a possível ocorrência de danos ambientais na Área de Proteção Ambiental das Brisas, localizada na Baía de 
Sepetiba, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em razão da construção de loteamento, tendo em vista que, de acordo com informação da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente do Rio de Janeiro: (i) a área é constantemente vistoriada, sendo que na última inspeção, em 17/10/2019, não foi verificada qualquer 
obra sendo implementada, bem como nenhuma licença fora concedida para realização de empreendimento da empresa citada pelo representante, 
inexistindo qualquer pedido nesse sentido; e (ii) não fora constatado dano ambiental no local, mas, tão somente, descarte de lixo doméstico e proveniente 
de trabalhos religiosos que é regularmente removido do local. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
RORAIMA Nº. 1.32.000.000649/2013-94 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2256 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MORTANDADE DE ANIMAIS EM RODOVIA 
FEDERAL. BR-401. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a alta incidência 
de atropelamento de animais na Rodovia BR- 401, que liga o Município de Boa Vista/RR ao Município de Bonfim/RR, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo Membro oficiante: (i) após o esgotamento das diligências não se obteve êxito em identificar dano ambiental concreto a ser reparado; ( i 
i ) o DNIT informou que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o IBAMA com o compromisso de proceder na regularização ambiental e sanar 
pendências existentes, dentre elas a adoção de medidas de redução de riscos de mortalidade de animais vítimas de tráfego de veículos que circulam na 
BR, como colocação de placas de identificação e construção de cercamento; e (iii) houve cumprimento substancial do Termo de Compromisso por parte 
do DNIT, tendo sido adotadas várias medidas visando a redução dos riscos para a mortalidade de animais em decorrência do tráfego de veículos na 
rodovia BR-401, nos termos do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do DNIT (fls. 128/271), em conformidade com as informações 
prestadas pelo próprio DNIT e pelo IBAMA. 2. Não foi possível extrair dos autos elementos mínimos de autoria e materialidade de delitos, em observância 
do Enunciado 55 da 4ª CCR, segundo consignado pelo Procurador Oficiante. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000935/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 2623 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. INSTALAÇÃO DE BARRACA TEMPORÁRIA EM PERÍODO DE VERANEIO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de desmonte de estrutura de barraca instalada temporariamente e 
em período de veraneio na praia de Jurerê Internacional, no município de Florianópolis/SC, tendo em vista que, segundo ponderação da Procuradora 
oficiante, não há indícios de que tenha ocorrido danos ambientais na Área de Preservação Permanente de restinga fixadora de dunas ou em zona de 
amortecimento da unidade de conservação da natureza. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, 
da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000262/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
2624 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL. INSERÇÃO DE 
DADOS FALSOS. PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o delito de inserir informação 
falsa do porte econômico de empresa nos Relatórios Anuais de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizados de Recursos Naturais 'RAPP' nos 
anos de 2015 a 2019, no Cadastro Técnico Federal, tendo em vista que: (i) a conduta configura mero ilícito administrativo consubstanciado na 
desatualização do cadastro oficial decorrente do crescimento do negócio; (ii) se trata de irregularidade formal, nos termos dos arts. 70, §1º, e 72, II, da 
Lei 9.605/98; e (iii) a aplicação da penalidade administrativa de multa no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) é suficiente para a prevenção 
e repressão do delito, conforme Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S. MIGUEL DO OESTE Nº. 1.33.002.000238/2019-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 2316 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM DE ÁGUA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA (PCH) E CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA (CGH). 1. Não cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível não atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 12.334/10, que dispõe sobre a Política 
de Segurança de Barragens, pela PCH PRATA, no município de Bandeirante/SC, tendo em vista que se impõe a necessidade de adoção de medidas 
adicionais, em observância ao princípio da prevenção, fazendo-se necessário avaliar se foram observados todos os requisitos da recente Nota Técnica nº 
01/2020 - 4ª CCR, anexada aos autos, em razão dos graves danos causados à população provenientes dos métodos de construção de barragem. 2. Cabe 
destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 01/2020, a sugestão de não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do 
MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a 
descaracterização ou descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de 
ruptura e exclusão do cadastro. 3. Voto por não homologar o arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000289/2019-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 2632 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA 
BALEIA FRANCA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
irregularidade na concessão de alvará de construção emitido pelo município, por ausência de licenciamento ambiental para edificação em área de 
preservação permanente na Av. Atlântica na Praia de Itapirubá Norte, município de Imbituba/SC, e no interior da APA Baleia Franca, tendo em vista 
que: (i) o loteamento onde está inserida a edificação é regular, contando inclusive com ciência e vistoria promovida pelo ICMBio, gestor da Unidade de 
Conservação da Natureza, e faz parte da Regularização Fundiária da Praia de Itapirubá; (ii) conforme informações da Prefeitura, o lote está em área 
urbana consolidada assim identificada pela SEMA, razão pela qual foi expedido alvará para a construção; (iii) a SPU informou que não houve invasão 
em terreno de marinha, não remanescendo irregularidades a sanar neste procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício, ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000954/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
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MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2556 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO HÍDRICA. VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar eventual dano 
ambiental decorrente de vazamento de 0,0002 m³ (0,2 litro) de petróleo da plataforma PCM-09, da Petrobras, localizada na Bacia de Sergipe, tendo em 
vista que, considerando as informações prestadas e a quantidade de óleo vazado, a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia 
ambiental federal, mediante a aplicação de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção 
geral dirigidos a todos os destinatários da norma penal, não se impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da 
ação penal, nos termos da Orientação nº 01 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). OUTRAS DELIBERAÇÕES: 1)PGR-00343255/2020 
- Ofício nº 24211/GM-MD (PGR-00343255/2020). Indicação de membros com atuação em matéria ambiental no Distrito Federal e nos estados do 
Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará, para acompanhamento da Operação Verde Brasil 2, estabelecida a partir do Decreto Presidencial nº 10.341, de 6 
de maio de 2020, que autorizou o emprego das Forças Armadas (FA) na Garantia da Lei e da Ordem e em ações subsidiárias na faixa de fronteira, nas 
terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais nos Estados da Amazônia Legal, desde 11 de maio do corrente 
ano. O Coordenador submete à aprovação do Colegiado os seguintes nomes: representante no Distrito Federal: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho; 
representante no Amazonas: Leonardo de Faria Galiano; representante no Mato Grosso do Sul: Pedro Paulo Grubits Gonçalves de Oliveira; representante 
no Pará: Jorge Mauricio Porto Klanovicz. Na escolha dos nomes foi dada preferência para membros representantes da 4ª CCR nos estados ou com atuação 
em ofícios do meio ambiente. Os membros indicados foram consultados acerca do interesse de atuarem no acompanhamento da Operação Verde Brasil 
2. O representante indicado para o Amazonas é o representante da Câmara no Estado e tem notória dedicação ao combate ao desmatamento. O indicado 
para o Mato Grosso do Sul atua no único ofício de meio ambiente de Campo Grande, e aceitou o encargo de bom grado. No caso da indicação do 
representante no Pará, a escolha se deu por livre distribuição entre os titulares dos dois ofícios ambientais. Conforme solicitação feita no ofício 
encaminhado pelo Ministério da Defesa, os membros indicados são lotados nas cidades de Manaus/AM, Campo Grande/MS e Belém/PA, sedes do 
Comando Militar da Amazônia, do Comando Militar do Oeste e do Comando Militar do Norte. Assim, a indicação dos nomes é uma homenagem ao 
promotor natural. - O Colegiado deliberou, à unanimidade, pela indicação dos nomes apresentados. 2)PGR-00256309/2020 - Ofício circular nº 
35/2020/SGE (PGR-00256309/2020). Planejamento Temático da 4ª CCR 2018/2021. Trata-se de proposta de planejamento temático da 4ª CCR contendo 
revisão e inclusão de iniciativas e indicadores a serem, respectivamente, executadas e acompanhados até dezembro de 2021, em face da prorrogação de 
sua vigência para igual período. Conforme acordado na 3ª Sessão Ordinária de Coordenação, realizada em 16 de setembro de 2020, a proposta de 
alterações do Planejamento Temático da 4ª CCR 2018/2021 foi encaminhada por e-mail no último 17, abrindo-se prazo para o envio de eventuais 
sugestões de ajustes na minuta. O prazo de envio da proposta aprovada para a Secretaria de Modernização e Gestão Estratégica (SGE) se encerra hoje 
(30/09/2020). - O Colegiado deliberou, à unanimidade, pela aprovação da proposta do Planejamento Temático da 4ª CCR 2018/2021. 3) - Revogação das 
Resoluções CONAMA nº 284/2001, 302/2002 e 303/2002 e aprovação de nova resolução dispondo sobre o licenciamento da atividade de 
coprocessamento de resíduos em fornos rotativos de produção de clínquer), deliberação realizada na 135ª Reunião Ordinária do Conama, realizada no 
último dia 28 de setembro 2020. - O Colegiado deliberou que as Assessorias Técnica e Jurídica da Câmara desenvolverão estudo técnico para ulterior 
deliberação sobre a edição de nota técnica ou representação. 3) Entre os julgados, merecem destaques os seguintes entendimentos: itens nos: 21, 24, 26, 
45, 48, 51, 54, 70, 79 e 93. 

 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 

 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Subprocurador-Geral da República 
Titular 

 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Subprocurador-Geral da República 
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DARCY SANTANA VITOBELLO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Suplente 
 

MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00054478-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 21 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), às 14h30, teve início a 577ª Sessão Ordinária de Revisão, realizada 

por videoconferência. Participaram os Membros, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador; Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Membro 
Titular; Nívio de Freitas Silva Filho, Membro Suplente; todos Subprocuradores-Gerais da República; e Marcus Vinicius Aguiar Macedo, Membro 
Suplente, Procurador Regional da República. Ausente, justificadamente, Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Membro Titular, Subprocuradora-
Geral da República; e Darcy Santana Vitobello, Membro Suplente, Subprocuradora-Geral da República; com seus votos relatados pelos substitutos. 

Nos processos de relatoria do Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, participaram da votação o Dr. Nicolao Dino, titular do 
2º Ofício e o Dr. Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício; nos processos de relatoria do Dr. Nicolao Dino, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e o Dr. Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício; nos processos de relatoria da Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti 
de Albuquerque, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e o Dr. Nicolao Dino, titular do 2º Ofício; 
nos processos de relatoria da Dra. Darcy Santana Vitobello, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício 
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e o Dr. Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício; nos processos de relatoria do Dr. Nívio de Freitas, participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, titular do 1º Ofício e o Dr. Nicolao Dino, titular do 2º Ofício; e nos processos de relatoria do Dr. Marcus Vinícius Aguiar Macedo, 
participaram da votação o Dr. Nicolao Dino, titular do 2º Ofício e o Dr. Nívio de Freitas, suplente do 3º Ofício. 

Secretariados pelo Secretário Executivo, Marcos Cipriano Cardoso Garcia; e pela Assessora Chefe de Revisão, Cristiane Almeida de 
Freitas, foram deliberados, nessa sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. JFRS/SLI-5000743-74.2018.4.04.7103-
CRIAMB - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2832 – Ementa: 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PRM/URUGUAIANA/RS. SUSCITADO: PRR 4ª REGIÃO. AÇÃO PENAL EM FASE 
RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICO. TRANSPORTE ILÍCITO. EMAMECTINA FORTE 
E EMAMEX 300WDG. 1. Tem atribuição a Procuradoria Regional da República no âmbito do TRF da 4ª Região para propor o Acordo de Não Persecução 
Penal em ação penal, pendente de julgamento de recurso de apelação no TRF da 4ª Região, em que os apelantes foram condenados em 1ª instância pela 
prática do delito do artigo 56 da Lei 9.605/98, por ter sido flagrado em Itaqui/RS, transportando em um veículo, produtos tóxicos, perigosos e nocivos à 
saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos, consistente em 220 (duzentos e vinte) 
pacotes de 1 kg de Emamectina Forte e 60 (sessenta) pacotes de 500 g de Emamex 300WDG, tendo em vista que a não anulação da sentença de primeiro 
grau mantém a competência do Tribunal Regional Federal e a atribuição da Procuradoria Regional da República para a autuação no feito, uma vez que a 
competência do juízo de primeiro grau e consequentemente a atribuição do órgão do MPF em primeiro grau se encerram com a prolação da sentença e a 
remessa dos autos ao grau superior; Precedentes: JFRS/SLI-5000385-32.2020.4.04.7106-APN, JF/PR/PGUA-CRIAMB-5000260-72.2017.4.04.7008 e 
JFRS/SLI-CRIAMB-5001695-87.2017.4.04.7103. 2. Ressalvado entendimento pessoal no sentido do não cabimento do ANPP nesse estágio processual, 
mantenho a posição externada pelos enunciados e orientações vigentes. 3. Voto pelo conhecimento do conflito para atribuir o feito ao órgão do MPF 
suscitado (PRR da 4ª Região). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-5003543-
06.2020.4.03.6110-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2870 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PICHAÇÃO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. 
AUSÊNCIA DE VALOR CULTURAL DO BEM DANIFICADO. REMESSA À 2ªCCR. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento 
de inquérito policial instaurado a fim de apurar eventual prática dos crimes previstos nos artigos 65 da Lei 9.605/1998 (pichar ou, por outro meio, 
conspurcar edificação ou monumento urbano), e 163, parágrafo único, III do Código Penal (dano qualificado), referente à conduta de pichar o exterior 
da edificação onde funciona a Agência dos Correios de Itapetininga/SP, tendo em vista que não há nos autos qualquer informação sobre possível valor 
cultural do bem danificado, inexistindo, portanto, irregularidades atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Voto pelo não 
conhecimento com a remessa dos autos à 2ª CCR, para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 
2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000704/2020-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
– Nº do Voto Vencedor: 2698 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISPASS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar possível inserção de informações falsas no sistema de controle de fauna - SisPass, referente às anilhas de 02 (duas) aves 
silvestres, sendo um 01(um) Pintassilgo (Carduelis magellanicus) e 01(um) Canário-da-Terra (Sicalis flaveola), conduta correspondente aos crimes 
previstos nos artigos 29 da Lei 9.605/1998 e 299 do Código Penal, tendo em vista : (i) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, como a 
aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações 
prestadas nos autos; (ii) a observância dos Princípios da Fragmentariedade e da Intervenção Mínima em matéria penal, não se impondo a responsabilização 
do agente pelo crime, nem a aplicação do Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 
1.34.001.002243/2020-91. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.002452/2020-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2736 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o delito de manter em cativeiro 2 (dois) pássaros da fauna silvestre brasileira, da espécie 
canário da terra, em desacordo com autorização ambiental, em Brasília/DF, tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei. 9.605/98, tendo em vista: (i) o princípio 
da subsidiariedade e da ausência de indícios de reiteração da conduta; (ii) a suficiência da aplicação das penalidades aplicadas pelo órgão ambiental, de 
apreensão das aves e de uma gaiola, bem como multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01- 4ªCCR. Precedente: 1.30.001.000924/2020-63. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000024/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2822 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. DESVIO DE CURSO NATURAL DE CORPO D'ÁGUA. 
JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventuais danos ambientais na 
Comunidade Quilombola Levantado, situada em Iaciara/GO, em razão do desvio do curso natural do Córrego do Fogo, supostamente causado por 
fazendeiros da região, tendo em vista a judicialização da matéria, uma vez que a Promotoria de Justiça de Iaciara/GO informou o ajuizamento da Ação 
Civil Pública Ambiental n° 55405.29.2019.8.09.0171, versando exatamente sobre os mesmos fatos, e encaminhou cópia da petição inicial correspondente, 
da qual se extrai, inclusive, que fora ajuizada medida cautelar preparatória para avaliação pericial com o fito de apurar o dano ambiental ocasionado 
(autos n° 5477705.40.2018.8.09.0171), estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-
4ªCCR. 2. Feito remetido a esta 4ª CCR, após decisão de homologação do arquivamento proferida pela 6ª CCR. 3. Impossibilidade de comunicação ao 
representante em razão da ausência de dados para contato. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000779/2020-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2676 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. FAUNA. 
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PÁSSAROS. CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível delito descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, 
por manter em cativeiro 01 (um) espécime da fauna silvestre nativa, um papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), espécie não ameaçada de extinção, em 
desacordo com autorização do órgão ambiental competente, no Assentamento Rural São Sebastião, dentro dos limites da Área de Proteção Ambiental 
das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, em Ivinhema/MS, tendo em vista que: (i) o papagaio foi prontamente reinserido ao meio ambiente, uma vez que estava 
plenamente apto a tanto, ainda possuindo as características de ave selvagem; e (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia 
ambiental federal, mediante a aplicação de multa fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral dirigidos a todos os destinados da norma penal, não se impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. Precedente: 1.11.001.000563/2019- 77. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002309/2020-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2773 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PUBLICAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL. POSSÍVEL AFRONTA A PRECEITOS DA 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato civil instaurada para verificar possível 
afronta a preceitos da legislação ambiental decorrentes do Decreto Estadual nº 48036/2020, pelo Governo do Estado de Minas Gerais, que estabeleceria 
prazos inferiores aos previstos em lei, imporia autorização tácita para instalação e operação de empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores, 
além de determinar a apuração de responsabilidade dos servidores que não atenderem aos prazos do regulamento, tendo em vista que, conforme atesta o 
membro oficiante: (i) o representante não relata nenhum caso específico de afronta à legislação ambiental, mas apenas possível, abstrata e hipotética 
afronta do mencionado decreto às normas ambientais; (ii) não há elementos mínimos relacionados ao interesse da União, de suas autarquias ou de suas 
empresas públicas, não se caracterizando, de tal forma, a competência da Justiça Federal, cujas hipóteses são taxativamente enumeradas na Constituição 
da República, razão pela qual, via de consequência, falece atribuição ao Ministério Público Federal para atuação no caso. 
Precedente.1.22.002.000168/2014-96. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Nº. 1.22.000.002741/2017-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
2731 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE DE 
FISCALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possibilidade de aplicação dos parâmetros contidos na IN 
10/12/IBAMA, relativo à dosimetria das multas abertas aplicadas nas infrações ambientais decorrentes do Decreto 6.514/2008 e da IN 06/2009/IBAMA, 
porquanto esta última instrução normativa não fornece índices objetivos para mensuração, fato que constituiria irregularidade na fiscalização do órgão, 
no município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) foi editada a IN Conjunta IBAMA/ICMBIO nº 2/2020, a qual regulamenta e unifica o 
processo administrativo de apuração de infrações, estabelecendo os parâmetros de dosimetria a serem seguidos `na Seção V', observando-se a gravidade 
dos fatos, os motivos da infração, suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, bem como a verificação da capacidade econômica do 
infrator; (ii) resta sanada a questão que ensejou a abertura deste procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000024/2020-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2700 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. MOTOSSERRA. ABERTURA 
DE ESTRADA. PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar 
dano ambiental consistente na supressão de 0,10 (zero vírgula dez) hectare de vegetação nativa para retirada de madeira, inclusive com abertura de estrada 
e emprego de motosserra, sem a devida autorização do órgão ambiental, em propriedade particular denominada Fazenda Nossa Senhora do Desterro, 
Região do Vão dos Cândidos, área não regularizada do Parque Nacional da Serra da Canastra, Município de São Roque de Minas/MG, tendo em vista 
que: (i) foi realizado o Termo de Ajustamento de Conduta 03/2020 com estipulação de compromisso de reparação do dano, consistente no cercamento e 
isolamento da área para que ocorra a regeneração natural da vegetação nativa e, ainda, como medida compensatória, o plantio de mudas de árvores na 
área degradada, sendo 03 (três) da espécie Peroba (Aspidosperma polyneuron) e 05 (cinco) de Palmito-Juçara (Euterpe edulis), no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da assinatura do TAC; (ii) o Membro oficiante instaurou, via portaria, procedimento administrativo com o objetivo de "Acompanhar o 
cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta nº 03/2020, celebrado entre o MPF e o requerido Tertuliano Francisco Neto"; (iii) em relação à 
prática do delito do artigo 51 da Lei 9605/98 (utilização de motosserra), considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as 
informações prestadas nos autos, revelam-se suficientes as medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) e apreensão da motosserra, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos 
os destinatários da norma penal; e (iv) observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria penal, não se impõe a 
responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª 
CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000130/2009-
36 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2801 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO HISTÓRICO. ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o estado de conservação de diversas estações ferroviárias no âmbito da Procuradoria da 
República no Município de Passo/MG, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) das inúmeras informações encaminhadas 
pelos órgãos envolvidos na guarda e proteção das estações ferroviárias analisadas, a maioria está em estado bom ou regular de conservação; (ii) o 
município vem adotando medidas para reforma e manutenção dos prédios, muitos deles com uso social relevante; e (iii) a Superintendência do IPHAN 
em Minas Gerais tem procurado manejar o acervo do patrimônio ferroviário localizado no estado na medida das suas possibilidades e limitações 
orçamentárias e de pessoal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-
MG Nº. 1.22.013.000040/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
2862 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 
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CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA SERRA DA MANTIQUEIRA. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar eventual irregularidade decorrente da movimentação de solo para a abertura de 3 (três) platôs, sem autorização do 
ICMBio, na APA Serra da Mantiqueira, tendo em vista que o ICMBio informou que o empreendimento cumpriu todos os requisitos legais e técnicos 
para obtenção de autorização direta para significativa movimentação de solo, estando, portanto, regularizada a sua atividade, inclusive com medidas 
mitigatórias e compensatórias previstas no projeto de recuperação da área. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000039/2016-31 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2704 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. 
REGULARIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE TOMBAMENTO. IPHAN. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar supostas irregularidades na tramitação do processo de tombamento da Gruta da Lagoa Rica, no município de Paracatu/MG, tendo em vista que o 
IPHAN informou não haver interesse nos bens por não possuírem valor histórico-cultural, nos termos das orientações de atuação proferidas no GT 
Patrimônio Cultural, no âmbito da Ação Coordenada Regularidade dos Processos de Tombamento (Documento PR- RJ- 00087423/2017). 2. Dispensada 
a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000488/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2677 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO, INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO. IBAMA. 1. Cabe o arquivamento inquérito civil instaurado para apurar alegação de que o Ibama estaria descumprindo a Lei de Acesso 
à Informação, na medida em que não respondeu sobre dois pedidos, formulados em 30/01/2020 e 04/03/2020, sobre autorizações de exportações, tendo 
em vista que: (i) oficiada, a Superintendência do Ibama esclareceu que as informações solicitadas foram prestadas por meio do ofício 207/2020/SUPES-
PA (Processo 02018.000685/2020-82, cópia nos autos), encaminhado ao requerente em 08/07/2020, não persistindo a situação que motivou a instauração 
do presente feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17-§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001037/2020-57 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2685 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA. 1. Cabe 
o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, relativa 
à conduta de vender 8,96 (oito vírgula noventa e seis) m³ de madeira serrada tipo Ipê e 11,21 (onze vírgula vinte e um) m³ de maçaranduba serrada tipo 
exportação, sem licença outorgada pela autoridade ambiental competente, em Belém/PA, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva do Estado em 
relação ao tipo penal enquadrado encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal; e (ii) na esfera cível, as 
medidas adotadas pelo órgão ambiental, entre essas a aplicação de multa no valor de R$ 6.054,30 (seis mil, cinquenta e quatro reais e trinta centavos), 
são suficientes para a reparação do dano, nos termos do Enunciado 56-4ª CCR. Precedente. NF 1.23.008.000313/2020-90. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000225/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2716 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. APA TRIUNFO DO XINGU. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato autuada para apurar suposto 
crime capitulado no art. 50 da Lei 9.605/98, consubstanciado na destruição de 2,3 (dois vírgula três) ha de floresta nativa na região amazônica, sem 
autorização do órgão ambiental competente, na zona rural de São Félix do Xingu-PA, tendo em vista que o local do ilícito está inserido na APA Triunfo 
do Xingu, (Unidade de Conservação Estadual), tendo como órgão gestor o Instituto de Terras do Pará (ITERPA), conforme informações do IBAMA, 
bem como em conformidade com o art. 109, inciso IV, da CF e inteligência do Enunciado nº 5 da 4ª CCR, ausente, portanto, o interesse federal na lide. 
Precedente: NF Criminal 1.00.000.006157/2020-45. 2. Registra-se que, quanto à informação de suposto crime de redução à condição análoga a de escravo, 
extraiu-se cópia deste apuratório para fins de instauração de inquérito policial, destacado em relatório de fiscalização. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000820/2013-62 - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2748 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. SÍTIO HISTÓRICO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar a execução de obra do túnel da Abolição, que está situado em área de sítio histórico, na vizinhança do museu da Abolição, 
em Recife/PE, sem que tenha havido a aprovação do projeto pelo IPHAN, tendo em vista que a existência de inquérito policial em curso relativo a esses 
mesmos fatos não obsta a continuidade do presente procedimento, sendo necessário observar a independência entre as esferas, sem prejuízo de que a 
solução num feito possa autorizar o arquivamento do outro. Precedente. 1.13.000.001231/2019-45. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000598/2014-12 - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2841 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DE GENIPABU. CIRCULAÇÃO DE 
VEÍCULOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar denúncia de fluxo de veículos de tração 4x4 na APA de Genipabu de forma 
irregular, ocorrido no município de Extremoz e Natal/RN, tendo em vista que: (i) na área em apreço a legislação possibilita o tráfego de carros (buggy) 
para passeios turísticos, conduzido por motoristas cadastrados no órgão competente, conforme esclarecimento do IDEMA; (ii) citado instituto e órgão 
gestor da unidade de conservação informaram que a Companhia Independente de Policiamento Ambiental está realizando fiscalizações semanais a fim 
de punir os infratores que circularem com automóveis não autorizados, inexistindo, portanto, linha investigatória potencialmente idônea para a 
responsabilização no âmbito cível e criminal, uma vez que não há elementos fáticos para a identificação de autoria, nos termos da Orientação nº 1/ 4ª 
CCR; e (iii) com base no Princípio da Economicidade e da Celeridade, o arquivamento é a medida que se impõe, pois não subsistem fundamentos para a 
continuidade da investigação, como relatado acima, sendo desnecessária a declinação para o Ministério Público Estadual, já que se trata de APA estadual. 
2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
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nos termos do voto do(a) relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 
1.29.023.000187/2017-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2850 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOTEAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes 
da implantação do Loteamento Cardoso, em Arroio do Sal/RS, com intervenção em Área de Preservação Permanente e terreno de marinha, tendo em 
vista q u e : (i) conforme atestado pelo membro oficiante, após instrução, foi possível observar a identidade de objetos entre o presente feito e a 
NF.1.29.023.000156/2018-96, visto que o chamado Loteamento Arroio Seco é o nome dado ao prolongamento clandestino do Loteamento Cardoso; (ii) 
a referida NF resultou na propositura de Ação Civil Pública nº 5000776-73.2019.4.04.7121, e na abertura de Inquérito Policial nº 5003863-
71.2018.4.04.7121 em face do responsável pela implantação do loteamento; (iii) a Prefeitura de Arroio do Sal informou que já ingressou com ação cível 
nº 002750- 64.2018.8.21.0072 contra os particulares adquirentes de lotes que edificaram irregularmente no local; e (iv) foi determinada a abertura de 
novo procedimento visando apurar os danos ambientais causados por um dos adquirentes do referido loteamento, responsável por edificação irregular, 
que não foi incluído na ação civil ajuizada pela Prefeitura, possivelmente, por não ter sido identificado à época da propositura da ação. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002460/2020-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2761 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SÍTIO ARQUEOLÓGICO ENGENHO DO CAMORIM. SUPOSTA 
INVASÃO. DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO (DELEMAPH). 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposta invasão no Sítio Arqueológico Engenho do Camorim, por homens armados 
e com auxílio de uma retroescavadeira, na data de 28/5/2020, no Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: ( i ) conforme apuração da DELEMAPH, não 
houve propriamente uma invasão do local, senão uma mera tentativa; a situação estaria controlada e a área do sítio preservada; (ii) não houve identificação 
de suspeitos; e (iii) os fatos são objeto de persecução penal no Inquérito Policial n.º 041830-85.2020.4.02.5101. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.005054/2014-71 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2844 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta extração mineral 
irregular na Reta dos 400, próximo à Estrada Santa Rosa, em Seropédica/RJ, tendo em vista que: (i) após diligências nos autos, o membro oficiante 
concluiu pela improbabilidade de se encontrar o autor do fato, tanto pelo decurso de tempo desde a ocorrência da atividade ilícita, quanto pela ausência 
de registros junto aos órgãos fiscalizadores, como o INEA; e (ii) o suposto crime ambiental restou fulminado pela prescrição da pretensão punitiva do 
Estado, em 2018, nos termos do 109, inciso V, do Código Penal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.002.000156/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº 
do Voto Vencedor: 2858 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. VAZAMENTO DE 
ÓLEO NO MAR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar possíveis danos ambientais decorrentes de vazamento de 0,016 m3 
(correspondente a dezesseis litros) de óleo hidráulico SHELL TELLUS 32 para o mar, na Plataforma SS-73 Gold Star - Bacia de Campos, Município do 
Rio de Janeiro-RJ, uma vez que as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, multa no valor 
de R# 26.000,00 (vinte e seis mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários 
da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: NF 1.30.001.001567/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000212/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2750 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. DEPOSIÇÃO DE MATERIAL 
ORGÂNICO DECORRENTE DE CHUVA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais promovidos por deposição 
de resíduos de chuva e movimentação de terra em área de preservação permanente às margens do Rio Piabanha, Rodovia BR-040, altura do Km 59,9 em 
Itaipava, município de Petrópolis/RJ, tendo em vista que: (i) o objeto deste procedimento é idêntico ao do IC nº 1.30.007.000156/2018-73, o qual foi 
arquivado e homologado pela 4ª CCR; (ii) no procedimento arquivado consta que o terreno foi utilizado como depósito dos materiais oriundos de evento 
climático ocorrido em Petrópolis em 2011 (fato de conhecimento público), sendo que o trabalho da empreendedora resumiu-se no corte de terreno e ao 
que foi chamado de 'peneiramento hidráulico', que separa o material grosseiro da terra, retornando o insumo peneirado ao local de origem; (iii) conforme 
Ofício 990/2019 da Prefeitura, anexado nos presentes autos, o município acordou a execução de PRAD para recuperação ambiental do local em apreço 
nos autos do Processo nº 0000125-95.2014.4.02.5106, sendo que a empreendedora pactuou com o município a retirada do entulho e do lixo depositado 
em razão do evento. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000093/2019-47 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2740 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRA SANITÁRIA. SANEAMENTO. 
EFLUENTE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades em obra sanitária realizada na Praia do Bonfim, que 
representaria risco de despejo de esgoto na referida praia, em Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que, de acordo com informação do INEA, a obra em 
questão foi suspensa por necessitar de prévia autorização ambiental, sendo que foi realizada a remoção dos resíduos do local, conforme fotos constantes 
nos autos. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002342/2019-86 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2703 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA ANHATOMIRIM. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
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possíveis danos ambientais decorrentes do corte de uma árvore nativa e intervenção em vegetação de restinga para realização de construção, em frente à 
faixa da Praia de Magalhães, em área inserida no interior da APAAnhatomirim, em Governador Celso Ramos/SC, sem autorização do órgão ambiental 
competente, tendo em vista que: (i) conforme consta em relatório de fiscalização ambiental, o dano causado é reversível em curto prazo, tendo sido 
aplicada multa administrativa no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais); (ii) em recente vistoria, foi verificado, pelos fiscais ambientais, que a 
área se encontra em processo de regeneração natural, não havendo indícios de continuidade da obra; e (iii) quanto aos aspectos criminais, foi encaminhado 
ofício para apuração do tema na citada esfera. Precedente. 1.24.000.000879/2019-11. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão da 
ausência de dados para contato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000240/2020-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2760 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CIVIL. MEMBRO SUSCITANTE: MPF 
(PRM/CRICIÚMA-SC). MEMBRO SUSCITADO: MP ESTADUAL (COMARCA DE FORQUILHINHA-SC). MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
QUEIMA DE CARVÃO. PRODUÇÃO DE COQUE/PIRITA. DERIVADOS. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em notícia de fato autuada para apurar possível poluição atmosférica causada por poeira advinda da atividade de produção de coque 
mineral (coque e pirita), produto obtido por meio da queima de carvão, realizado por empreendimento minerário, em Forquilhinha/SC, tendo em vista 
que o dano, efetivo ou potencial, não atinge bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, bem como a inexistência de qualquer das 
demais hipóteses previstas no Enunciado nº 7-4ª CCR. 2. Nos termos da Portaria PGR/MPF 732, de 16/9/2017, em seu Enunciado 15, 'o conflito de 
atribuições entre Ministério Público Federal e Ministério Público diverso do Federal somente será conhecido quando o declínio no órgão federal for 
homologado pela respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, considerando tratar-se de ato complexo' 3. Voto pela homologação da declinação 
de atribuições, e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Procurador-geral da República, para dele conhecer e, ao final, dirimir a controvérsia. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAFRA-SC Nº. 1.33.011.000108/2016-42 - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2851 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO MINERAL. DETONAÇÃO DE ROCHAS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na atividade de extração mineral, com detonação de rochas, em empreendimento na 
localidade de Guamiranga, em Guaramirim-SC, tendo em vista que: (i) restou constatado que a situação da empresa junto ao DNPM (atual ANM) estava 
regularizada, nos termos de parecer elaborado pelo órgão; (ii) conforme o IMA, o empreendimento atendeu às solicitações consignadas na Informação 
Técnica CODAM/CJS n. 17/2016, bem como cumpriu as condicionantes adicionais à Licença Ambiental de Operação n. 3511/2015; (iii) a empresa 
reparou os danos causados à residência de duas moradoras da região em decorrência de ultralançamentos de rochas; (iv) a ANM informou que a empresa 
vem praticando a atividade minerária de acordo com os regramentos e normas correlatas adotadas pela Agência Reguladora; (v) a ANM não encontrou 
indícios de que a operação da empresa possa estar acarretando danos estruturais aos imóveis edificados das redondezas; e (vi) as novas tentativas de 
contato com as moradoras anteriormente afetadas restaram infrutíferas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001551/2019-65 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
2861 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. IBAMA. SISTEMA 
OFICIAL DE CONTROLE. RELATÓRIO DE ATIVIDADES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível crime pela 
apresentação de informações enganosas nos sistemas oficiais de controle do IBAMA (relatórios de atividades), tendo em vista que, conforme consignado 
pelo membro oficiante, restou verificada a inexistência do fato, pois, após o devido processo administrativo, o próprio IBAMA veio a reconhecer a 
inexistência de burla pela empresa autuada, tendo julgado improcedente a autuação e cancelado o Auto de Infração nº 9126372/E. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.000050/2020-75 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2673 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO. ABANDONO DE 
CARGA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposto abandono de produto perigoso no Aeroporto Internacional 
de Viracopos/SP, diante da não conclusão de processo de importação dos produtos UN1719 (Caustic Alkali Liquid - Amonia Complex Solution - Classe 
8: Corrosivo) e UN1993 (Classe 3: Líquido Inflamável) perante a Alfândega de Viracopos, tendo em vista que o IBAMA informou que a carga foi 
destruída em 22/07/2020. Precedente: 1.34.004.000160/2019-01. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.008.000351/2019-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2631 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. MINERAÇÃO DO VALE LTDA. MUNICÍPIO DE CORUMBATAÍ/SP. 1. Não cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado no curso de ação coordenada da 4ª CCR para verificar a segurança da barragem de mineração sob responsabilidade da 
Mineração do Vale LTDA., no Município de Corumbataí/SP, tendo em vista que, apesar de as informações indicarem a descaracterização da barragem 
para um sistema de reservatório aterrado com rejeitos desaguados de areia e argila e da classificação do DPA como médio e risco à população à jusante 
classificado como 8, não há manifestação clara quanto à segurança da estrutura a ser desativada para a população do entorno, nem sobre a necessidade 
de programas de monitoramento da estabilidade e de evacuação emergencial dessa barragem ao ser descaracterizada. Precedente: IC n. 
1.22.024.000139/2016-38. 2. Faz-se mister a manifestação do órgão pericial do MPF, em observância ao princípio da prevenção, para esclarecer se a 
descaracterização da barragem de rejeito de minérios para empilhamento controlado desaguado de fato a exclui da necessidade de monitoramento no 
SIGBM, além de verificar se ainda se aplicam ao caso as disposições constantes da Nota Técnica 4ª CCR n. 1/2020, em especial quanto: (a) a segurança 
em razão das características das obras de barramento, do método de construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de 
que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no 
Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da ANM, especialmente à Resolução ANM nº 4/2019; (c) se os estudos de dam break 
(risco de colapso) e o mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, se foram calculados 
especificamente para o volume e densidade do material armazenado e se consideram o nível pluviométrico, no mínimo, com recorrência milenar. 
Considerar a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas, e verificar o comportamento para a recorrência decamilenar; e (d) elaboração 
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de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens do patrimônio cultural, material e imaterial situado 
na área de inundação. 3 . Voto por não homologar o arquivamento, com retorno dos autos para diligências junto à perícia do MPF. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP Nº. 1.34.012.000109/2013-05 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 2781 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. GNAISSE PARA BRITA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar eventual extração irregular de produtos minerais (gnaisse para brita) para além dos limites autorizados pelo DNPM e a falta de licenciamento 
ambiental para as atividades do empreendimento, tendo em vista que: (i) o DNPM informou que não foram constatadas atividades de extração mineral 
além dos limites da poligonal do processo DNPM nº 820.044/91 (área com título autorizativo); e (ii) a CETESB aduziu que a empresa possui licença de 
operação válida, bem como licenças prévias e de instalação. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO Nº. JF-RJ-INQ-5106375-04.2019.4.02.5101 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 
Voto Vencedor: 2730 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. DELITO DO ART. 60 DA LEI 
9.605/98. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar o delito do art. 60 da Lei 9.605/98, consubstanciado no descumprimento 
de condicionantes do licenciamento ambiental impostas à Petrobras como forma de compensar eventuais impactos provenientes de extração de petróleo 
na Bacia de Campos, no município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) conforme informou o Procurador da República oficiante, o Parecer 
Técnico 17/12 do IBAMA esclareceu que a autuação se deu por descumprimento de cronograma, o que não pressupõe a existência de danos ambientais; 
(ii) o delito do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais é de perigo concreto, sua consumação depende da aferição da potencialidade de causar danos 
ambientais e à saúde, e não há elementos nos autos que indiquem potencialidade de dano; (iii) considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, 
bem como que as informações prestadas nos autos revelam a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental de aplicação de multa administrativa 
no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. JFRS/SLI-5002123-35.2018.4.04.7103-
CRIAMB - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2710 – Ementa: CONFLITO 
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL EM FASE RECURSAL. SUSCITANTE: 
PRM/URUGUAIANA/RS. SUSCITADO: PRR 4ª REGIÃO. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICO. IMPORTAÇÃO ILÍCITA DE HERBICIDAS. 1. 
Tem atribuição a Procuradoria Regional da República-4ª Região para propor Acordo de Não Persecução Penal em ação penal, pendente de julgamento 
de recurso de apelação no TRF da 4ª Região, em que o apelante foi condenado em 1ª instância pela prática do delito do artigo 56, caput, da Lei 9.605/98, 
por ter importado produtos tóxicos, perigosos e nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou 
nos seus regulamentos, consistentes em 50 (cinquenta) sacos de 200g (duzentos gramas) de herbicida da marca Luger 70 WS, 80 (oitenta) sacos de 500g 
de herbicida da marca Bagual 70% WS e 20 (vinte) sacos de 500g de herbicida da marca Acritec Imidatec 70 WS, tendo em vista que a não anulação da 
sentença de primeiro grau mantém a competência do Tribunal Regional Federal e a atribuição da Procuradoria Regional da República para a atuação no 
feito. A competência do juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do órgão do MPF em primeiro grau se encerram com a prolação da 
sentença e a remessa dos autos ao grau superior. Precedentes: JFRS/SLI-5000385-32.2020.4.04.7106-APN, JF/PR/PGUA- CRIAMB-5000260-
72.2017.4.04.7008 e JFRS/SLI-CRIAMB- 5001695-87.2017.4.04.7103. 2. Voto pelo conhecimento do conflito, fixando a atribuição do órgão do MPF 
suscitado (PRR-4ª Região) para, se for o caso, propor acordo de não persecução perante o TRF-4. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ITABUNA Nº. 1.14.001.000290/2018-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 2696 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. PRAIA PONTA DO RAMO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocupação irregular (barraca) em terreno de marinha, Praia Ponta do Ramo, em Ilhéus/BA, tendo 
em vista que a edificação foi demolida, os escombros removidos e efetuada a limpeza do local, sem indícios de qualquer impacto negativo ao meio 
ambiente, conforme informações do ente municipal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
parágrafo 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.002594/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 2772 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato civil autuada a partir de manifestação recebida 
na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, por meio da qual se questiona sobre o devido cumprimento de condicionantes presentes na Licença de 
GGE/COEI/ nº 123/2018 Classe III, notadamente no que se refere ao financiamento de pesquisa pela VALE S.A a ser realizada pela UFES, tendo em 
vista que: (i) conforme argumenta o membro oficiante, não há no relato nenhuma notícia de fato a ser investigada, pois o noticiante apenas lança dúvidas 
sobre o cumprimento ou não das condicionantes nos prazos estipulados, não cabendo ao Ministério Público sanar tais dúvidas, que podem ser dirigidas 
diretamente ao órgão ambiental fiscalizador, uma vez que é direito de qualquer cidadão receber informações solicitadas aos órgãos públicos; e (ii) fica 
ressalvada a possibilidade de desarquivamento dos autos caso verificados indícios de irregularidade no cumprimento das citadas condicionantes. 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000161/2020-97 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2821 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS/ PERIGOSOS. ARLA-32. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 56 da Lei nº 9.605/98, decorrente do transporte 
de produto perigoso (ARLA-32), em inconformidade com a Resolução ANTT nº 5848/2019, no município de Nova Santa Helena/MT, tendo em vista 
que: (i) se trata de infração administrativa, não havendo tipificação penal equivalente para a conduta narrada, uma vez que o fato ocorreu em virtude de 
mero descumprimento de requisitos formais da legislação, referente ao correto preenchimento dos formulários necessários para o transporte de substância 
perigosa; (ii) o ato em análise foi coibido administrativamente pela autarquia ambiental, inclusive com aplicação de multa no valor de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais); e (iii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
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hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000377/2017-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2734 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA MEANDROS DO RIO ARAGUAIA. AMAZÔNIA LEGAL. 
DESMATAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados por desmatamento, através de corte 
raso de 132,88 (cento e trinta e dois vírgula oitenta e oito) ha de vegetação nativa, em área privada no interior da APA Meandros do Rio Araguaia na 
Amazônia Legal, no município de Cocalinho/MT, tendo em vista que: (i) conforme informação do ICMBio, o local permite a exploração ecologicamente 
sustentável e não houve invasão em área de relevo ou especialmente protegida por lei, sendo a área de reserva legal da fazenda maior que o determinado 
na legislação ambiental; (ii) a área recebe atividade pecuária e o autuado vem providenciando a regularização ambiental, já tendo se inscrito no CAR e 
obtido Laudo Técnico 16/2019 da CCA/SRMA/SEMA/MT favorável à alteração da tipologia vegetal da propriedade para 100% (cem por cento) Savana 
Parque, o que permitiu o pedido de reconsideração junto ao ICMBio, pois parte da área já foi convertida em pastagem antes de 2002; (iii) registra-se que 
o inquérito policial que apura o delito correspondente foi arquivado por atipicidade e homologado pela 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000538/2019-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2732 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE FERRO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados por mineração irregular de minério de ferro em área de 
proteção ambiental do Complexo do Maquiné, no município de Catas Altas/MG, onde a atividade é proibida, tendo em vista que: (i) a área sob 
investigação está localizada nas cachoeiras do Maquiné e da Santa, não atingindo o `Complexo do Maquiné', região de cavernas naturais localizada no 
município de Cortisburgo/MG, conforme Laudo Técnico 115/2020/SPPEA; (ii) a área das cachoeiras está compreendida em Zona de Proteção Ambiental 
definida no Plano Diretor Municipal, estando contida em título minerário do DNPM com concessão de lavra, cercada por outras com título de pesquisa 
e lavra, sem sobreposição com Unidade de Conservação da Natureza Federal, conforme Laudo Técnico; (iii) não há indícios de que o local faça parte de 
terreno de marinha ou terras indígenas ou que a área faça parte de unidade de conservação da natureza fiscalizada e gerida por órgãos federais, não 
havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma 
do art. 109, inciso IV, da CF. Precedentes na NFs Criminal nº 1.22.000.000234/2020-96 e 1.23.003.000338/2019-08. 2. Representante comunicado acerca 
da declinação de atribuições, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010- CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002288/2020-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2678 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. EMPREENDIMENTO. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada para apurar possível irregularidade consistente na supressão de vegetação 
e impactos decorrentes da construção de condomínio habitacional, obras de condomínio oriundo do Programa Habitacional Popular Minha Casa Minha 
Vida (PMCMV) na rua João Fernandes de Oliveira, nº 378, bairro Planalto, no Município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) se trata de 
empreendimento privado que não atinge diretamente nenhum bem, serviço ou interesse federal e, dessa forma, não há de se falar em atribuição do 
Ministério Público Federal; e (ii) a mera afirmação de que há verba federal envolvida não sustenta uma atuação por parte deste MPF na seara ambiental, 
uma vez que a Caixa Econômica Federal atua como agente meramente financeiro, não se verificando, portanto, prejuízo a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Precedentes: 
DPF/SR-AL-INQ-00051/2017 e 1.00.000.004601/2019-54. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
§1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000203/2009-18 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 
Voto Vencedor: 2819 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PESCA. 
USINA HIDRELÉTRICA. SINALIZAÇÃO PROIBITIVA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual falta de sinalização 
náutica proibitiva de pesca no interior das barragens das Usinas Hidrelétricas localizadas na circunscrição da PRM/Uberaba/MG, tendo em vista que a 
empresa concessionária de geração e transmissão de energia, após aprovação da Capitania dos Portos, iniciou a execução dos projetos de sinalização 
náutica das UHEs de Volta Grande e Jaguara, restando esgotado o objeto do presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000025/2018-80 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2397 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROJETO DO INCRA. PARCELAMENTO. RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. POÇO 
TUBULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais decorrentes de implantação de loteamento e 
extração de água subterrânea, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, em Projeto de Assentamento do INCRA, no município de Uruana de 
Minas/MG, tendo em vista que: (i) quanto à extração de água subterrânea, a autarquia ambiental atuou efetivamente para coibir o dano, com aplicação 
de multa e regularização da atividade; e (ii) quanto ao eventual dano ambiental, o IBAMA adotou medidas administrativas, com lavratura de auto de 
infração e aplicação de multa no valor de R$ 436.740,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e quarenta reais), inscrita em dívida ativa para fins 
de ajuizamento de execução fiscal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000893/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2836 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
RESEX MARINHA DO SOURE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar notícia de que o investigado penetrou com 
veículo motorizado em unidade de conservação da natureza, Resex Marinha do Soure, em desacordo com as regras do Plano de Manejo, no município 
de Soure/PA, tendo em vista que: (i) a conduta é atípica, uma vez que não se enquadra no tipo penal previsto no art. 52 da Lei nº 9.605/98, que criminaliza 
a conduta de penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou 
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subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente, nem do art. 40, que exige a ocorrência de danos ao meio ambiente; (ii) fosse típica a 
conduta, ainda assim, considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos revelam a suficiência das 
medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) , de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL 
Nº. 1.23.000.002937/2016-35 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2835 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL E 
ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E CONJUNTO URBANO. BAIRRO DA CIDADE VELHA. BELÉM/PA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o andamento do Processo n° 0000114-83.2015.4.01.3900, em curso 
perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, relativo à Ação Civil Pública promovida pelo MPF em desfavor do IPHAN para recompor danos 
sofridos por imóvel tombado localizado no bairro da Cidade Velha, Belém/PA, tendo em vista que: (i) a tese ventilada na ACP sagrou-se vencedora, 
sendo proferida sentença judicial para determinar ao IPHAN a promoção de reparos necessários ou a desapropriação do imóvel, no prazo de 06 (seis) 
meses, a contar da intimação; e (ii) não há razão para continuidade do acompanhamento da ACP nestes autos, considerando-se o efetivo e regular 
acompanhamento da demanda perante o Poder Judiciário, tornando esse procedimento mero espelho do que se produziu nos autos judicias. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL/CS Nº. 1.29.007.000008/2016-16 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2708 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO (CASCALHO, SAIBRO E BASALTO). 
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuições para atuar em inquérito civil instaurado com 
escopo de apurar o dano ambiental proveniente de extração irregular de minério efetuada na Linha Dona Josefa, no Município de Verá Cruz/RS, tendo 
em vista que: (i) conforme consignou o Membro oficiante, o dano não atinge bens federais como os listados na alínea "a" do Enunciado 7 -4ª CCR, 
tampouco há risco de se atingir mais de uma unidade da federação ou países limítrofes e não se trata de caso de licenciamento ambiental perante o 
IBAMA; (ii) a ANM informou, após vistoria no local de mineração, que não há extração de minério fora das poligonais autorizadas; e (iii) a empresa 
conta com licenças emitidas pelo órgão ambiental municipal e firmou TAC com o Município de Verá Cruz para a recuperação ambiental e reposição 
florestal obrigatória. Precedente: 1.29.004.000351/2017-63 2. Na seara penal, os fatos são objeto do Inquérito Policial 5003840-97.2014.4.04.7111. 3. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ 
DO SUL/CS Nº. 1.29.007.000245/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
2774 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. SAIBRO E ARENITO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar 
eventual ocorrência de lavra de saibro e arenito, sem autorização do órgão ambiental competente, no município de Santa Cruz do Sul/RS, tendo em vista 
que, no âmbito cível, conforme consignado pelo membro oficiante, não há indícios de dano a bem de domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente 
federal, tais como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens 
tombados pelo IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré- históricos, cavidades naturais subterrâneas, não se constatando a incidência das hipóteses 
de atribuição federal constantes do Enunciado nº 7 da 4º CCR. Precedente: PIC 1.13.000.000994/2019-79. 2. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal autuada para apurar eventual prática do delito tipificado nos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, decorrente de lavra de minérios 
sem autorização da autoridade ambiental competente, uma vez que foi instaurado o Inquérito Policial nº 5010156-28.2020.4.04.7108/RS, o qual tem por 
objeto os mesmos fatos descritos no presente autos, evitando-se, assim, a duplicidade de procedimentos. 3. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da declinação de atribuições no âmbito 
cível e, quanto aos delitos tipificados nos arts. 2º da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.002.000183/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2812 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO NO MAR. PLATAFORMA PCP-2. BACIA DE CAMPOS/RJ. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar possíveis infrações ambientais decorrente de vazamento de 0,015 (zero vírgula zero quinze) 
m³, correspondente a 15 litros, de óleo hidráulico, em desacordo com a legislação e com o autorizado no processo de licenciamento, pela Plataforma 
PCP-2 da Petrobras, situada na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência 
das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) de modo que alcançados 
o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR; e (ii) 
não existe material comprobatório da ocorrência de dano à biota marinha (mortandade de animais ou danos à flora) para fins de responsabilização criminal 
da empresa responsável, com relação ao delito do artigo 54 da Lei 9.605/98. Precedente: NF 1.30.001.001567/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000259/2014-08 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2695 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. SORO DE LEITE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar notícia de possível dano ambiental causado por empresa que estaria despejando soro de leite no Rio Preto, no município de 
Resende/RJ, tendo em vista que: (i ) o ICMBio/PNI enviou relatório de vistoria, no qual esclareceu que não constatou a ocorrência de danos ambientais 
ou qualquer espécie de poluição no Rio Preto, proveniente de despejo de soro de leite; e (ii) quanto à inadequação relativa à licença de operação e à 
ausência de licença ambiental de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e de autorização para intervenção em APP, o INEA comunicou a 
conclusão dos procedimentos e emissão das referidas licenças. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de representação anônima. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 
1.30.010.000036/2019-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2815 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. GASODUTO RIO DE 
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JANEIRO-BELO HORIZONTE. GASBEL II. CONDICIONANTE. REFLORESTAMENTO. SUBSTUTIÇÃO POR SERVIDÃO AMBIENTAL. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis falhas na execução do programa de reposição florestal previsto como 
condicionante na Licença de Operação do gasoduto Rio de Janeiro-Belo Horizonte, da empresa NTS - NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE 
S/A, tendo em vista que: (i) segundo informação do empreendedor e do IBAMA, ante a dificuldade de implementar a reposição florestal de 467,79 ha 
(quatrocentos e sessenta e sete vírgula setenta e nove hectares) de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, decorrente da implantação de gasodutos, 
instalações acessórias e obras de manutenção de faixa, foi proposta a destinação de servidão ambiental perpétua, em área equivalente a da supressão de 
vegetação, com as iguais características ecológicas e localizadas nas mesmas microbacias hidrográficas; (ii) a NTS já selecionou 113 propriedades 
potenciais para o estabelecimento de servidão ambiental, tendo o IBAMA analisado e aprovado a proposta, que segue para as etapas subsequentes (contato 
com os proprietários, avaliação da terra, negociação com os proprietários, análise de documentos, relatório com diagnóstico da propriedade, ultimação 
de contrato de servidão ambiental e averbação em cartório); e (iii) deferida a substituição da obrigação de reposição florestal pela instituição de servidão 
ambiental, procedimento que tem recebido o devido tratamento pelo IBAMA, inexiste irregularidade de parte da NTS quanto à obrigação de compensação 
ambiental, nem falha da autarquia federal ambiental no tocante ao licenciamento, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de 
adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, 
nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000067/2003-71 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 2790 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. PORTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade e o acompanhamento do projeto de dragagem 
dos canais de acesso e bacias de evolução dos Portos do Rio de Janeiro e Niterói/RJ, de responsabilidade da Companhia Docas do RJ, tendo em vista 
que: (i) conforme o Procurador da República oficiante, após diligências do IBAMA, INEA, FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio 
Ambiente), Secretaria de Portos e Companhia Docas, não restou configurada a ocorrência de danos ambientais provenientes da dragagem; (ii) a dragagem 
foi realizada após a expedição de licenças prévias e de instalação e concluída mediante o cumprimento das condicionantes nas suas fases, não sendo 
exigível a licença de operação, conforme esclarecimentos do INEA no Of. 1959/2012. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000011/2014-50 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2737 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. GESTÃO AMBIENTAL. ICMBIO. ESEC TAMOIOS. APA CAIRUÇU. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para verificar a exequibilidade de pleito oriundo da Câmara Municipal de Paraty que busca viabilizar a reabertura do comércio nas Ilhas 
do Catimbau e Rasa (ambas inseridas em unidades de conservação da natureza), em discordância com as restrições impostas pelo ICMBio, tendo em 
vista que: (i) conforme atesta o membro oficiante, não há nenhum indício de irregularidade nos atos de fiscalização realizados pelo ICMBio, sendo que 
a atividade comercial na Ilha do Catimbau é incompatível com o decreto que criou a Estação Ecológica de Tamoios e que a inscrição de ocupação da Ilha 
Rasa foi cancelada pela SPU, com imposição de multa por construção irregular; e (ii) restou verificada a existência de outros inquéritos civis em que o 
MPF atua no combate às ocupações irregulares na Ilha Rasa (1.30.014.000030/2014-86) e ao funcionamento irregular de estabelecimento comercial na 
Ilha do Catimbau (1.30.014.000140/2012-86), o que demonstra a aquiescência do Parquet Federal em relação à linha de atuação dos fiscais do ICMBio. 
2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000171/2019-
11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2724 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ABANDONO DE EMBARCAÇÕES NA PRAIA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual abandono de embarcações na areia da praia do Condomínio Praia do Jardim, no município 
de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) o INEA constatou, em vistoria, que as embarcações são de pequeno porte utilizadas para translado, sem 
indícios de danos ambientais e não se encontram na areia da praia; e (ii) a Prefeitura de Angra dos Reis informou que as embarcações enquadram-se 
como de pequeno porte e não motorizadas (caiaques e botes) e que estão estacionadas fora do limite da praia, não se encontrando em área de preservação 
ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 
1.30.014.000187/2014-10 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2752 – Ementa: RECURSO 
AO CIMPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO DE SISTEMA 
DE PROTEÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS E ÓLEOS. CAIS DE SANTA LUZIA. ANGRA DOS REIS/RJ. NOVO INQUÉRITO CIVIL. 
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. CELERIDADE. EFICIÊNCIA. 1. Não cabe o arquivamento de Inquérito Civil instaurado para apurar 
possíveis danos ambientais pela ausência de execução de Sistema de Proteção e Controle de Resíduos e Óleos no CAIS de Santa Luzia, Angra dos 
Reis/RJ, no qual o Membro oficiante informa a instauração de novo IC (eletrônico) visando à continuidade da instrução, tendo em vista que: (i) a 
antiguidade do feito e a necessidade de duração razoável do processo não são fundamentos suficientes, uma vez que não detêm o condão de agilizar e 
garantir eficiência ao deslinde da questão; (ii) o pretendido não segue a Portaria PGR/MPF nº 350/2017, nem o Informativo SEJUD nº 09/2020 - Instrução 
eletrônica de procedimentos físicos, durante a pandemia da covid-19; e (iii) o objeto não foi exaurido, devendo a instrução prosseguir nos próprios autos 
para a devida apuração dos fatos sob investigação. Precedentes: CIMPF 1.30.014.000032/2009-16 e CIMPF 1.30.014.000009/2016-42. 2. Voto pela 
manutenção da decisão recorrida, de não homologação do arquivamento, com a remessa dos autos ao CIMPF para a devida análise do recurso interposto. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total e não provimento do recurso no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000610/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2723 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. PRODUTO CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. PETRÓLEO. TEOR DE ÓLEO E 
GRAXA (TOG). ALTO- MAR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar a infração capitulada no art. 38 do Decreto nº 4136/2002 
(Lei 9.966/2000) consubstanciado no descarte irregular de água no mar com resíduo de petróleo à proporção de 36,1 mg/l (trinta e seis vírgula um), pois 
excedeu o limite do teor de óleos e graxas (TOG) permitido pela resolução CONAMA 393/2007, qual seja o marco mensal de até 29mg/l, ocorrido na 
Plataforma PPG-1 da Petrobras, em Macaé/RJ, tendo em vista: (i) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, como a aplicação de multa 
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administrativa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.001852/2014-54 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2830 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS/PERIGOSOS. RESÍDUO PERIGOSO. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a irregularidade na destinação final de resíduos nos processos de recuperação de botijões de gás 
(olíneas e mercaptanas), no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista a judicialização do objeto, por meio de Ação Civil Pública nº 5008405-
16.2020.4.02.5118 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando que a empreendedora Supergasbrás se ajuste à regulamentação acerca dos 
recipientes de aço transportáveis de GLP, sanando as irregularidades indicadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro - IPEM, 
bem como se abstenha de descumpri-la e indenize a coletividade por danos morais, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição 
inicial, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Dispensa-se a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Nº. 1.33.000.000456/2020-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2833 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
RESERVA EXTRATIVISTA PIRAJUBAÉ. MANGUEZAL DO RIO TAVARES. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONSTRUÇÃO DO 
NOVO AEROPORTO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar o cumprimento das 
condicionantes, medidas compensatórias e mitigatórias do licenciamento ambiental do acesso ao novo aeroporto de Florianópolis/SC, no tocante à 
unidade de conservação federal de uso sustentável denominada Reserva Extrativista do Pirajubaé, limítrofe ao empreendimento e que tem por objetivo a 
preservação do ambiente da bacia hidrográfica e do manguezal do Rio Tavares (bem da União), habitat e local de reprodução de espécies marinhas 
essenciais à manutenção de centenas de extrativistas e de pescadores da região da Costeira do Pirajubaé e da baía sul da Ilha capital catarinense, tendo 
em vista que: (i) foi ajuizada Ação Civil Pública nº 5021528-86.2020.4.04.7200, em curso perante a 6ª Vara Federal da Seção judiciária de Florianópolis, 
em desfavor do ICMBIo, do órgão ambiental catarinense (IMA) e do Estado de Santa Catarina visando à desocupação, à recuperação ambiental e à 
proteção da foz do Rio Tavares e dos recursos naturais do manguezal, além de condenação em danos morais coletivos; e (ii) foi juntada a petição inicial 
da ACP, nos termos do Enunciado 11 - 4ª CCR, cuja leitura evidencia que a demanda abarca integralmente o objeto dos autos, pelo que não há razão para 
continuidade das investigações. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.007188/2018-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2857 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO. LOCOMOTIVAS VINCULADA À 
MALHA PAULISTA. ESTADO DE CONSERVAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimentos administrativo instaurado para verificar se alguma 
locomotiva vinculada à Malha Paulista (FEPASA) transferida, pela Inventariança da Rede Ferroviária Federal S.A., ao IPHAN está localizada no 
Município de São Paulo, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante, o objeto do presente procedimento se esgotou, pois, após a 
apuração, verificou-se que as locomotivas localizadas no Município de São Paulo estão sob a gestão do DNIT e da ABPF, conservadas ou em processo 
de restauração. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 
1.34.006.000221/2010-74 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2782 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. ATERRO SANITÁRIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na instalação de aterro sanitário, o que poderia atrair pássaros nas proximidades do Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, no município de Guarulhos/SP, tendo em vista que: ( i ) o aterro sanitário foi interditado definitivamente no bojo dos autos 
da ACP nº 0006321- 57.2004.8.26.0278, corrida na 1º Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba/SP; e (ii) em vistorias, a CETESB, a Prefeitura de 
Itaquaquecetuba/SP, a GRU Airport e o Relatório Técnico elaborado pelo MPF esclareceram que as atividades do aterro estão paralisadas e que não 
possui indícios de aves que possam comprometer a segurança espacial. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000417/2014-73 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 
Voto Vencedor: 2866 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. 
REGULARIDADE DE TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMBAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
verificar a regularidade dos procedimentos de tombamento de bens em trâmite no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na 
área de atribuição da Procuradoria da República em Sorocaba/S, tendo em vista que, a partir das informações fornecidas nos autos pelo IPHAN, e 
conclusão do Membro oficiante: (i) estão sendo adotadas as medidas necessárias ao trâmite dos processos de tombamento objeto de acompanhamento no 
presente feito, não se verificando qualquer irregularidade ou inércia na atuação do IPHAN; e (ii) não se justifica manter o acompanhamento dos únicos 
dois processos de tombamento pendentes de conclusão por já estarem em fase adiantada de tramitação. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000704/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 2744 – Ementa: CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃOHÍDRICA. 
VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL. PLATAFORMA EM ALTO MAR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
irregularidade consubstanciada em vazamento de 0,03 (zero vírgula zero três)m³ de óleo diesel na Plataforma de Camorin IV, situada no Campo de 
Camorim da Bacia de Sergipe/AL, ocorrido em desacordo com o licenciamento ambiental, tendo em vista que as informações prestadas nos autosrevelam 
a suficiência damedidaadotadapelo órgão ambiental, referente àaplicação de multa administrativa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), de modo que 
alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal,não se impondoa responsabilização 
do agente pelo crime, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: PPnº 1.30.001.001822/2020-65. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pelahomologação doarquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 67 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000180/2020-32 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2778 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada 
para apurar possível prática do crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, referente à conduta de impedir regeneração natural de vegetação nativa em área 
de preservação permanente de 0,78 (zero vírgula setenta e oito) hectares, objeto do Termo de Embargo nº 387573-C, na Terra Indígena Xucuru Kaririem, 
no município de Palmeira dos Índios/AL, tendo em vista que: (i) houve a judicialização do feito, considerando a propositura de transação penal nos autos 
do Processo nº 0800610-11.2020.4.05.8001; (ii) conforme consignado pelo membro oficiante, a não aceitação da proposta de transação implicará a sua 
transformação em denúncia, conforme nela requerido; e (iii) quanto aos aspectos cíveis, as medidas adotadas pelo órgão ambiental, dentre essas a 
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), são satisfatórias para prevenção e repressão do ilícito, de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 
Precedente: 1.33.007.000149/2019-41, 1.23.000.000266/2020-54. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- AMAZONAS Nº. 1.13.000.001723/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2743 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO EM PORTOS. RECEITA FEDERAL BRASILEIRA (RFB). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar eventual irregularidade nas fiscalizações dos portos de Manaus/AM, na aferição das cargas de cabotagem e de exportação, tendo em vista que: (i) 
conforme informou a RFB, encontram-se em vigor as Portarias RFB nº 3.518/11 e ALF/MNS nº 25/2014, com alterações posteriores, as quais dispõem 
sobre os procedimentos de inspeção; (ii) não há irregularidades a sanar ou providências a serem adotadas pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001976/2020-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2852 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PÁSSAROS. CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada 
para apurar possível delito descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, referente a posse de uma ave pertencente à fauna silvestre nativa (Tangara sayaca), sem 
autorização do órgão ambiental competente, em Ceilândia/DF, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia 
ambiental federal, mediante a aplicação de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral dirigidos a todos os destinados da norma penal, não se impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 1-4ª CCR. Precedente: 1.11.001.000563/2019- 77. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002368/2020-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2679 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PÁSSAROS. CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para 
apurar possível delito descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, pela posse de 3 (três) pássaros pertencentes à fauna silvestre nativa, sendo 1 (um) sabiá-poca, 
1 (uma) Graúna e 1 (um) Canário da terra, em desacordo com licença ou autorização do órgão ambiental competente, em Riacho Fundo/DF, tendo em 
vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, mediante a aplicação de multa fixada em R$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais) e a apreensão das aves para devolução ao seu habitat natural, restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de 
prevenção geral dirigidos a todos os destinados da norma penal, não se impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da 
obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. Precedente: 1.11.001.000563/2019- 77. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002619/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2674 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PÁSSAROS. CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada 
para apurar possível delito descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, pela posse de quatro pássaros pertencentes à fauna silvestre nativa, sendo 2 (dois) Trinca-
ferros, 1 (um) Pássaro-preto e 1 (um) Sabiá-laranjeira, contidos em gaiolas, em desacordo com autorização do órgão ambiental competente, em 
Planaltina/DF, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, mediante a aplicação de multa 
fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral dirigidos a todos os destinados da 
norma penal, não se impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 1 
- 4ª CCR. Precedente: 1.11.001.000563/2019- 77. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CÁCERES-MT Nº. 1.20.001.000008/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2859 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ÁGUA MINERAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar informação de que determinado 
balneário, localizado no município de Mirassol d'Oeste/MT, não teria licença do DNPM para utilizar água mineral para recreação e que a licença ambiental 
da SEMA-MT estaria vencida desde 2018, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o empreendimento utiliza apenas a água 
corrente que passa pela propriedade, não havendo a utilização de água mineral, termal, gasosa ou potável de mesa (regulamentadas no Código de Águas 
Minerais); e (ii) o balneário encontra-se devidamente regularizado conforme Licença Prévia n. 312657/2020, válida até 15/05/2023, e Licença de 
Instalação n.º 71553/2020, válida até 15/05/2023, expedidas pela SEMA/MT. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos 
termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS Nº. 1.21.001.000158/2014-06 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2816 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
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verificar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmando entre o Ministério Público do Estado do Mato Grosso e o proprietário da Fazenda 
Nogueira, visando o licenciamento para regularizar a Reserva Legal e a recuperação de APP degradada, no município de Bataiporã/MT, tendo em vista 
que: (i) de acordo com o membro oficiante, o proprietário vem respondendo todos os ofícios sobre o cumprimento das cláusulas do Termo de Ajustamento 
de Conduta; e (ii) a Polícia Militar Ambiental, em vistoria, constatou que as áreas de preservação permanente encontram-se totalmente isoladas, sem 
acesso de bovinos e equinos. 2. Necessária a instaurado de procedimento administrativo para acompanhar o integral cumprimento do TAC firmado entre 
o MPE e o proprietário da fazenda, uma vez que a área em questão encontra-se inserida na Unidade de Conservação APA da Ilhas e Várzeas do Rio 
Paraná (APA federal) e, apesar da informação da digitalização dos autos para fins de instauração de procedimento de acompanhamento, não consta dos 
autos a sua efetivação. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de procedimento administrativo para acompanhar o referido 
TAC. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002912/2017-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2890 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E MONUMENTOS. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o procedimento de tombamento nº 1298-T-89 perante o IPHAN, referente à Igreja Matriz 
do Santíssimo Sacramento, no município de Santa Luiza/MG, tendo em vista que: (i) referido procedimento administrativo de tombamento foi arquivado 
definitivamente no dia 10/09/2019, em razão de indeferimento; (ii) o bem já se encontra protegido através de tombamento promovido pelo IEPHA - 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, conforme informações do IPHAN. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000072/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2766 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇOS DE SAÚDE. DISPOSIÇÃO IRREGULAR. UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE VIÇOSA (UFV). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar o suposto armazenamento e disposição irregular de resíduos 
sólidos dos serviços de saúde (RSS), em desacordo com as normas ambientais, oriundos do laboratório de análises de animal bovino situado no campus, 
no Setor de Gado de Corte da Universidade Federal de Viçosa, no Município de Viçosa/MG, tendo em vista que: (i) o SISEMA informou que, após a 
autuação, a empresa removeu os resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSS) do local, sanando a questão do descarte irregular; (ii) em observância do 
Enunciado 55 desta 4ª CCR, considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos, revelam-se 
suficientes das medidas adotadas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta 
reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal; e (iii) observados 
os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica 
ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002810/2017-05 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2701 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUDIÊNCIA PÚBLICA. TERMINAL 
DE USO PRIVADO (TUP). 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado a partir de convite ao MPF para participar de audiência 
pública, para acompanhar a discussão dos estudos e relatórios de impactos ambientais do empreendimento Terminal de Uso Privado e Complexo 
Agroindustrial de interesse da empresa Cevital Internacional do Brasil LTDA, no Município de Barcarena/PA, tendo em vista que: (i) não há nos autos 
indícios de irregularidade no licenciamento ou de impacto ambiental sobre bens, interesses ou serviços federais, mas apenas um convite para participação 
de audiência pública; e (ii) conforme destacado pelo Membro oficiante, a ata da audiência pública constante nos autos revela que se trata de licenciamento 
de empreendimento da esfera estadual, questão que já está sendo tratada e acompanhada pelo Ministério Público Estadual, não havendo, portanto, 
quaisquer outras medidas a serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000360/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2847 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. CASTANHEIRA. EXTRAÇÃO ILEGAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal instaurada para apurar o delito do art. 39 da Lei 9.605/98, consubstanciado na extração de 20 (vinte) toras de castanheiras de floresta 
considerada de preservação permanente, sem autorização da autoridade competente, no município de Nova Ipixuna/PA, ou seja, 50 (cinquenta) m³ de 
madeira da espécie arbórea que está em extinção, tendo em vista que: (i) o delito foi consumado em 29/06/2000, assim, como o preceito secundário do 
tipo penal prevê pena máxima de 3 (três) anos de detenção, restou prescrita a pretensão punitiva estatal em 28/06/2008, em razão da aplicação do art. 
109, IV, do CPB; (ii) na esfera cível, as informações do IBAMA demonstram a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, de aplicação de 
multa administrativa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos 
a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR; (iii) foi instaurado o Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento das medidas aplicadas pelo IBAMA nº 3.001.000001/2020-46. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo 
relator. 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000043/2016-97 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2739 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. MINERAÇÃO. CASCALHO. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção de loteamento supostamente irregular às margens do Reservatório da Usina 
de Chavantes, em áreas de preservação permanente, bem como a extração de cascalho, sem o devido licenciamento ambiental, no município de Ribeirão 
Claro/PR, tendo em vista que: (i) a extração mineral é objeto do IC nº 1.25.013.000044/2016-31; (ii) o IAP/PR embargou o empreendimento diante da 
ausência de licenças ambientais, aplicando multa, já quitadas; (iii) o IAP emitiu Licença de Autorização após a retirada de construções irregulares nas 
áreas de preservação permanente; (iv) o Município aprovou o loteamento da área com prévia anuência da concessionária de energia que administra o 
Reservatório Chavante (CTG- BRASIL); e (v) eventual passivo ambiental é discutido nos autos da ACP nº a 000733-42.2016.8.16.0144, em trâmite na 
Vara Cível de Ribeirão Claro/PR, conforme cópia dos autos encaminhado pelo MP/PR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
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instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000875/2020-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2878 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de 
fato criminal autuada para apurar a prática de possível crime de falsidade ideológica e uso de documento falso, arts. 299 e 304 do Código Penal, além da 
provável comercialização irregular de produto florestal e embaraço à fiscalização ambiental, crimes dos arts. 46 e 69 da Lei n. 9.605/1998, em razão da 
inserção de informações falsas no Sistema DOF, no Município de Piripiri/PI, tendo em vista que a presente investigação, instaurada a partir do Auto de 
Infração IBAMA nº GIM4XRI9, foi abarcada em nova metodologia de trabalho do MPF e Polícia Federal, denominada Projeto Prometheus, que agrega 
os dados de diversos autos de infração lavrados pelo IBAMA sobre falsidade no SISDOF para análise conjunta, com objetivo de correlacionar dados e 
viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação dos responsáveis pelas fraudes, havendo garantia da continuidade desta apuração criminal no âmbito do 
procedimento especial instaurado pela Polícia Federal. Precedente: IPL DPF/RO-0408/2016; JF/PIINQ-1019022-89.2020.4.01.4000. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000096/2019-98 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2767 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ORLA. EXPOSIÇÃO DE TUBULAÇÃO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade ante a exposição de tubulação de água na orla da Via Costeira do 
município de Natal/RN, tendo em vista que a SEMURB informou que as tubulações de água expostas na orla da Via Costeira foram retiradas pelo 
empreendimento, o qual, na contemporaneidade, é utilizado como hospital de campanha de Natal/RN para tratamento da COVID-19. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000252/2018-30 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2770 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade na 
construção de pier, sem autorização ambiental competente, no município de Canguaretama/RN, tendo em vista que, em que pesem as razões do 
arquivamento, o representante não foi comunicado nos autos, fazendo-se necessário o seu retorno, nos termos do Enunciado nº 9 - 4ª CCR e do art. 17, 
parágrafo 1º Resolução 87/2010- CSMPF 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000397/2011-64 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2873 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. BARRACAS DE PRAIA. PONTA DO MADEIRO. 
MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar danos 
ambientais supostamente causados à área de preservação permanente, praia da Ponta do Madeiro, zona costeira do Município de Tibau do Sul/RN, 
mediante a construção de barracas de praia e comércio, tendo em vista que: (i) a questão já está judicializada, conforme autos n. 0100616- 
06.2014.8.20.0116, de autoria da Associação dos Barraqueiros de Praia, em que foi proferida decisão liminar impedindo a demolição das edificações dos 
comerciantes; (ii) em 2017, foi expedida Recomendação do MPF ao IBAMA/RN, ao órgão ambiental estadual (IDEMA), à SPU e ao Município de Tibau 
do Sul para fiscalização e regularização dos quiosques e barracas de praia, autuação das irregularidades em APP da praia e identificação dos infratores, 
a qual foi atendida, mediante o cadastramento de todos os barraqueiros, a reativação do Comitê do Projeto Orla, órgão de participação social que atua 
junto do Comitê gestor de praias, e a celebração pela prefeitura do termo de adesão à gestão das praias marítimas urbanas; e (iii) após quase 10 (dez) 
anos de tramitação e registrados nestes autos os significativos avanços a partir da Recomendação do MPF, o objeto do inquérito civil passou a ser, 
essencialmente, o acompanhamento da implementação da política pública de gestão ambiental e regularização de ocupações em áreas de praia, cujo 
acompanhamento é objeto de outro procedimento específico, PA n. 1.28.000.000467/2017-70, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de instauração do 
procedimento a partir de denúncia anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.018.000444/2020-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2690 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. BIOMA MATA ATLÂNTICA. TERRA INDÍGENA. 
REMESSA À 6ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal, autuada a partir do Ofício nº 18/2020-CERBMA, para apurar a supressão de 
vegetação nativa pela RGE - CPFL, que se deu na Terra Indígena Kaingang de Iraí, no município de Iraí/RS, tendo em vista que: (i) o corte foi necessário 
para manutenção da rede elétrica; e (ii) as disposições do artigo 8º da Lei 12.651/2012 autorizam a intervenção em área de preservação permanente como 
no presente caso, que se deu por questão de utilidade pública, inexistindo, portanto, qualquer irregularidade na questão objeto do presente feito. 2. O 
membro oficiante manteve o arquivamento do feito ao analisar pedido de seu desarquivamento feito pelo representante por entender inexistir novos 
fatos/elementos supervenientes à promoção de arquivamento. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4º CCR, com remessa dos autos à 6º CCR para 
eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000018/2019-
98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2779 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventual irregularidade em 
intervenções em área de preservação permanente, às margens do Rio Tramandaí, no município de Imbé/RS, tendo em vista que: (i) a Secretaria de Meio 
Ambiente de Imbé emitiu a Autorização Geral nº 027/207 para a reforma do quiosque e construção de rampa de acesso para pequenas embarcações 
localizados às margens do Rio; e (ii) existe o IC nº 1.29.000.000027/2009-75, que visa impelir o município a analisar as ocupações de toda a área de 
preservação permanente do Rio Tramandaí a fim verificar o que é construção passível de regularização e o que é construção ilegal que exigiria a 
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demolição, de forma a ter uma atuação uniforme e coerente com todas as demais intervenções que existem na localidade. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003849/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2551 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. 1. Cabe 
o arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar barulho excessivo e aglomerações em vila militar administrada pela Aeronáutica - Estrada 
de Maracajás, nº1142, Galeão, Rio de Janeiro, na Vila Externa de Suboficiais e Sargentos, tendo em vista que, conforme atestou o membro oficiante, os 
fatos narrados não atingem direitos transindividuais, não despertando, portanto, a atuação do Ministério Público, uma vez que a possível poluição sonora 
causada afeta apenas aos moradores da vila militar citada. 2. Diante de indícios de prática de delitos contra a saúde pública, praticados em área sob 
administração militar, tendo em vista a proibição de aglomerações em razão da COVID 19, bem como possível prática de improbidade administrativa 
pelo gestor militar do local em não coibir as alegadas aglomerações, determinou-se o encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público 
Militar/RJ, para análise da prática de eventual crime militar, nos termos do artigo 9º, II, b, do Código Penal Militar. 3. Representante comunicado acerca 
da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003880/2018-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2881 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. GESTÃO E FOMENTO. UTILIZAÇÃO DE VERBA DO FUNDO NACIONAL DE CULTURA. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta utilização indevida da verba do Fundo Nacional de Cultura para realização de 
reforma na rede elétrica do Teatro Glauce Rocha, localizado na Av. Rio Branco, 179, Centro, Rio de Janeiro/RJ, bem este que não cumpriria com os 
requisitos para a utilização da referida verba, tendo em vista que: (i) conforme esclarecido pela Procuradoria Jurídica da Funarte, a alegação de utilização 
de verba do Fundo Nacional de Cultura não tem qualquer fundamento, sobretudo pelo alto controle das verbas da FNC, bem como informou que o 
processo nº 01530.001467/2019-60, aberto para contratação dos serviços para a planejada reforma na rede elétrica, está paralisado frente a nova solução 
implementada pela FUNARTE em parceria com a UFMG, tratando-se do 'Plano de Requalificação e Expansão de Equipamentos da Funarte, no qual o 
teatro Glauce Rocha está incluído na lista dos produtos relativos à requalificação dos espaços culturais da Funarte'; e (ii) restou demonstrado nos autos 
que não há uso de verba do FNC para reforma na rede elétrica do Teatro Glauce Rocha, tampouco há previsão de realização da obra em razão de problemas 
orçamentários da própria Funarte, inexistindo ilicitude que justifique o prosseguimento do feito. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em 
razão do seu anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS 
REIS-RJ Nº. 1.30.014.000097/2018-44 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 2745 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos 
ambientais decorrentes do despejo de rejeitos por parte de escunas que realizam passeios na Baía de Paraty/RJ, tendo em vista que: (i) de acordo com 
informação da Prefeitura Municipal de Paraty, as embarcações são fiscalizadas pela vigilância sanitária e foi implantado um projeto que visa estimular a 
cadeia de reciclagem do óleo de cozinha utilizado como matéria-prima na produção de biodiesel e de sabão; (ii) o INEA e o Chefe do Parque da Bocaina 
informaram que não possuem procedimentos sobre eventual lançamento indiscriminado de efluentes na Baía de Paraty; e (iii) conforme atesta o membro 
oficiante, a representação que deu origem a presente apuração foi desprovida de qualquer elemento de prova da eventual poluição causada pelos 
operadores de escunas, de maneira que não se justifica o prosseguimento do feito. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu 
anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS 
REIS-RJ Nº. 1.30.014.000210/2019-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 
Nº do Voto Vencedor: 2715 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para verificar a regularidade de loteamento residencial, localizado na zona de amortecimento do Parque Nacional Serra da Bocaina, em Angra 
dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que o empreendimento não causaria impactos ao Parque Nacional, devido à característica do 
empreendimento (residencial), à distância dos limites do Parque, somada ao fato de o Parque situar-se a montante da rodovia BR-101, que neste caso, 
constitui-se numa ruptura de paisagem e de vegetação com a área a jusante da rodovia; (ii) de acordo com o INEA, o empreendimento possui Licença 
Prévia e de Instalação emitidas pelo Poder Público Municipal; (iii) segundo informação do Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis, as 
intervenções realizadas na Área de Preservação Permanente (APP) marginal ao curso d'água foram analisadas, aprovadas e estão sendo acompanhadas 
pelo seu corpo técnico; e (iv) consoante atestado pelo membro oficiante, o empreendimento em voga encontra-se em situação regular perante os órgãos 
de licenciamento, razão pela qual não se justifica a continuidade da tramitação do feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000310/2003-10 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2381 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA 
DO TINGUÁ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a implementação de compensações ambientais decorrentes da 
utilização de infraestruturas por diversas empreendedoras na área da Reserva Biológica do Tinguá, no município de Nova Iguaçu/RJ, tendo em vista que: 
(i) houve o ajuizamento da Ação civil Pública n. 5003328- 20.20204.02.5120, movida pelo Ministério Público Federal, objetivando a obrigação de o 
ICMBio executar a compensação ambiental devida pela Petrobras pela utilização de estrutura na Reserva Biológica do Tinguá, estando o objeto do 
procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR; (ii) a outra empreendedora que atuou na área apurada, 
a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE), foi acompanhada em apuração específica que culminou com a ACP n. 5004366-04.2019.4.02.5120, 
conforme informação do Procurador da República oficiante; (iii) consignase o Ofício SEI 470/2019/GABIN do ICMBio, anotando que outras duas 
empreendedoras que ali atuaram, a Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora e a Nova Transportadora Sudeste, já optaram pela modalidade 
que pretendem cumprir a obrigação de compensação, a primeira se manifestou pela forma direta e já apresentou Plano de Trabalho e Termo de Referência, 
e a segunda pelo depósito em Fundo Privado, estando em tratativas para a assinatura de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) 
junto ao órgão ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
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público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, recomendando-se a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento da 
regularização da compensação ambiental pelas empreendedoras Companhia de Concessão Rodoviária de Juiz de Fora e a Nova Transportadora Sudeste. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.002189/2018-81 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2792 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA ESTADUAL JACÍ 
PARANÁ. DESMATAMENTO. AMAZÔNIA LEGAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar danos ambientais provocados pela destruição de 250 ha (duzentos e cinquenta hectares) de floresta nativa da Amazônia Legal sem 
autorização do órgão ambiental, objeto de especial proteção, no município de Porto Velho/RO, tendo em vista que, considerando a significância da área 
de vegetação suprimida, há interesse estratégico do Ministério Público Federal, em conjunto com o IBAMA, em garantir por meio do Projeto Amazônia 
Protege a recomposição da área e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento. 
2. Voto por não homologar a declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000289/2010-31 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº 
do Voto Vencedor: 2218 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E MONUMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade nas obras 
de asfaltamento no entorno de bens tombados pelo Projeto Roteiros Nacionais da Imigração pelo Município de Pomerode, que destruíram o calçamento 
de granito original defronte aos edifícios do Comércio Haut e Comércio Weege, sem autorização do IPHAN, no município de Pomerode/SC, tendo em 
vista que: (i) foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta com a municipalidade e o IPHAN, para substituição da camada asfáltica por pavimento 
intervalado de concreto paver, com vistas a sanar a irregularidade; (ii) posteriormente, o IPHAN concordou na retirada da camada asfáltica para voltar o 
piso original, concluindo que faltava a restauração nas faixas de transição entre o paralelepípedo e o a sfa lto; (iii) o município concluiu as obras faltantes, 
recuperando-se o piso original, conforme manifestação do IPHAN. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000392/2020-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2837 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. TAINHA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar notícia de 
pesca de 9.760 kg (nove mil setecentos e sessenta kg) de tainha, mediante utilização da embarcação Renata II, a qual não tem autorização para esse tipo 
de pescaria, no município de Balneário Gaivota/SC, tendo em vista que: (i) a conduta é atípica, pois a infração é meramente administrativa, nos termos 
do art. 27 do Decreto 6.514/2008; (ii) fosse típica a conduta, ainda assim, considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as 
informações prestadas nos autos revelam a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, aplicação de multa administrativa no valor de R$ 
195.500,00 (cento e noventa e cinco mil e quinhentos), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos 
os destinatários da norma penal; (iii) observados os Princípios da Fragmentariedade e o da Intervenção Mínima em matéria penal, não se impõe a 
responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª 
CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001877/2018-10 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2557 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS. 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de ofício circular da 4ª CCR sobre o Projeto "Transparência das 
Informações Ambientais", para apurar as ações ou omissões quanto a transparência das informações ambientais prestadas especificamente pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA), tendo em vista que: (i) a SAA acatou a Recomendação nº 19/2018 expedida pelo 
Ministério Público Federal e está implementando a unificação das bases de dados dos principais sistemas da Secretaria, dentre eles o Sistema de Cadastro 
Ambiental - SICAR/SP, e está sendo desenvolvido o novo portal da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que prevê a destinação de página para 
acesso às informações, onde poderão ser alocados tais informações, os quais estão previstos para finalização e entrega no mês de novembro; e (ii) foi 
instaurado procedimento administrativo para acompanhar o atendimento da recomendação do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 1.36.000.001121/2013-93 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2729 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RESERVÓRIO 
ARTIFICIAL. UHE LAJEADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a necessidade de recuperação de 0,26 (zero vírgula 
vinte e seis) ha em área de preservação permanente, à margem do Lago da UHE Lajeado, em Palmas/TO, após o retorno dos autos para diligências (436ª 
SO), tendo em vista que o infrator está cumprindo o Programa de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no qual se observa uma cobertura vegetal 
secundária ou em regeneração, conforme vistorias do IBAMA. 2. Registra-se que a degradação ambiental da área ensejou a propositura da Ação Penal 
nº 6001-17.2012.4.01.4300. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR 
Nº. JF/PR/PGUA-APN-5003147-05.2012.4.04.7008 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2503 
– Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECUSA EM OFERTA DO 
ACORDO NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 1. Não tem atribuição revisional a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (4ª CCR) para analisar Incidente 
de Acordo de Não Persecução Penal no curso da Ação Penal nº 50031470520124047008, na qual o réu foi condenado pela prática do delito do artigo 1º 
da Lei n° 8.137/90, na forma do art. 71 do CP, em razão de ter omitido rendimentos ao órgão fazendário nos anos de 2003, 2004 e 2005, estes 
caracterizados por valores creditados em contas de depósito, de titularidade do réu, mantidas em instituições financeiras, em que se apurou crédito 
tributário no valor de R$ 12.383.021,32 (doze milhões, trezentos e oitenta e três mil e vinte e um reais e trinta e dois centavos), tendo em vista que tal 
temática se insere nas atribuições da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (2ª CCR). 2. Voto pelo não conhecimento, com determinação de 
remessa dos autos à 2ª CCR, para fins do exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
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unanimidade, deliberou pelo não conhecimento de Acordo de não Persecução Penal no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 
- 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.000738/2020-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
2780 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. PRODUTO FLORESTAL. 
MADEIRA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar o dano ambiental decorrente da suposta prática do crime previsto no art. 
46 da Lei n° 9605/98, referente à conduta de transportar 78,10 (setenta e oito vírgula dez) m³ de madeira serrada, designando irregularmente 35,67 (trinta 
e cinco vírgula sessenta e sete) m³ deste volume como sendo rolete, em desacordo com as licenças emitidas por meio dos Documentos de Origem Florestal 
_ DOF, tendo em vista que: (i) o IBAMA adotou as medidas administrativas, com lavratura de auto de infração, aplicação de multa e imposição de 
penalidade de suspensão das atividades, visando a reparação do dano; e (ii) sob a ótica penal, a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela prescrição, 
nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Precedente: 1.23.000.001175/2019-01. 2. Verifica-se a observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a 
apresentação de justificativa razoável para a não comprovação de medidas cíveis de reparação ambiental, tendo em vista a antiguidade do fato e a 
cominação de sanção administrativa. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 
1.13.000.002797/2020-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2389 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. 1. Não 
cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art. 48 da Lei n° 9.605/98, consistente em 
impedir a regeneração natural de 16,30(dezesseis vírgula trinta)hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, no município 
de Manicoré/AM, tendo em vista quehavendo indícios de autoria e materialidade nos autos suficientes ao oferecimento de denúncia, a avaliação da 
valoração da ação e do resultado revelam serem impositivas a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, 
que autorizam o prosseguimento da persecução penal, não se aplicando ao caso o disposto na Orientação 1 - 4ª CCR. Precedentes: NFC 
1.13.000.002593/2019-53 e JF-AC-0006895- 66.2019.4.01.3000-INQ. 2. Necessidade de se dar efetividade à responsabilização ambiental, com a devida 
reparação do dano na esfera cível, nos moldes do Enunciado n.º 56-4ªCCR. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002972/2020-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2795 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
cível instaurada para apurar danos ambientais provocados pelo desmatamento de 1,91 ha (um vírgula noventa e um hectares) de floresta considerada de 
preservação permanente, pertencente à SUFRAMA, e deposição de resíduos sólidos, sem licenciamento ambiental, no município de Manaus/AM, tendo 
em vista (i) a judicialização do objeto, por meio de Ação Civil Pública nº 016431-32.2020.4.01.3200 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando 
a retirada dos resíduos sólidos e a recuperação ambiental da área, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos 
termos do Enunciado 11-4ª/CCR; e (ii) a Procuradora da República oficiante informou que na esfera criminal foi instaurada a Ação Penal nº 1015088- 
35.2019.4.01.3200. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS/URUAÇU-GO Nº. 
1.18.001.000721/2019-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2814 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NASCENTES. 
ASSENTAMENTO. INCRA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar possíveis irregularidades praticadas por alguns assentados do PA São Lourenço, em Uruaçu/GO, envolvendo os titulares das parcelas 09, 16 e 18, 
os quais não teriam realizado o cercamento das nascentes/APPs em suas respectivas áreas, tendo em vista que: (i) foi firmado Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) visando a correção das irregularidades; e (ii) o INCRA informou que em vistoria realizada no PA, notadamente nas parcelas mencionadas, 
foi constatado que as famílias estão cumprindo o TAC com a adequação ambiental, bem como o devido cercamento das áreas de preservação permanente, 
conforme registro fotográfico. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS 
Nº. 1.21.001.000145/2009-61 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2863 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FERROVIA. PROJETO E 
IMPLANTAÇÃO DE FERROVIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o projeto e implantação das obras de 
construção da ferrovia que ligará Mundo Novo/MS a Maracaju/MS, tendo em vista que: (i) se trata de acompanhamento de uma política pública, sem 
implantação efetiva do projeto de expansão; (ii) a ANTT informou que o trecho objeto do presente procedimento não se encontra inserido no Programa 
de Parcerias de Investimentos; e (iii) foi instaurado procedimento administrativo para acompanhar o projeto e implantação da citada ferrovia. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 
1.22.005.000220/2020-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2726 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE QUARTZO. 1. Cabe 
o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar supostos delitos capitulados no art. 55 da Lei nº 9.605/98 e no art. 2º da Lei nº 8.176/91, em razão 
de lavra irregular de pequena amostra de quartzo, ocorrida às margens do Rio Itacambiruçu, em fazenda situada em Cristália/MG, devido ao 
patrulhamento aquático realizado pela Polícia Militar no citado curso d'água, tendo em vista: (i) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão competente, 
como a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a 
finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as 
informações prestadas nos autos; e (ii) a observância dos Princípios da Fragmentariedade e da Intervenção Mínima em matéria penal, não se impondo a 
responsabilização do agente pelo crime, nem a aplicação do Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª 
CCR. Precedente: 1.20.002.000081/2020-31 (Drª Darcy). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000139/2018-31 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2810 – Ementa: 
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. EMISSÃO DE GASES NOCIVOS À 
SAÚDE. LANCHAS ESCOLARES. PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO FNDE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar irregularidades consistentes na emissão de poluentes relativo à entrada em operação de lanchas escolares a diesel do Programa Caminho da Escola 
do FNDE, em Belém/PA, tendo em vista que o FNDE apresentou resposta técnica no sentido de que as lanchas do referido programa estão dentro dos 
parâmetros estabelecidos pelo INMETRO, conforme os esclarecimentos apresentados no IC 1.23.000.000095/2016-87. 2. O IC 1.23.000.000095/2016-
87 foi instaurado a partir de encaminhamento de Parecer Técnico do Engenheiro Naval Kao Yung Ho, CREA 85589 SP/2261/PA, conforme consta do 
resumo do Sistema Único do MPF: "parecer técnico sobre o Relatório Final do Desenvolvimento de Procedimento de Homologação e Controle de 
Qualidade de Lanchas Escolares do Governo Federal: Projeto Lanchas Escolares, no qual constatou evidências de contradições, omissões e manipulações 
de dados técnicos no seu conteúdo, suscitando que houve fraude nas homologações das Lanchas Escolares referentes ao pregão 35/2012.", o qual já teve 
homologado o arquivamento no âmbito da 5ª CCR por ausência de irregularidades. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, 
nos termos do artigo 17, § 1º, Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001046/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
2689 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. BENEFICIAMENTO DE 
PALMITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível prática do crime previsto no 
art. 50-A da Lei nº 9.605/98, relativa à conduta de operar fábrica de beneficiamento de palmito sem o registro no órgão ambiental competente, em 
Bujaru/PA, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva do Estado em relação ao tipo penal enquadrado encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes 
do artigo 109, inciso IV, do Código Penal; e (ii) quanto à esfera cível, o IBAMA informou que não é possível quantificar o dano ambiental a ser reparado, 
uma vez que não foi lavrado termo de apreensão e não há informação sobre a quantidade de subprodutos florestais encontrada no empreendimento. 
Precedente. 1.23.008.000313/2020-90. 2. Verifica-se a observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a apresentação de justificativa razoável para a não 
comprovação de medidas cíveis de reparação ambiental, tendo em vista a antiguidade do fato e a impossibilidade de quantificar o dano ambiental causado. 
3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001976/2018-87 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2591 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PAA). MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. CRIAÇÃO. ESTADO DO PARÁ. CONSULTA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
DISCRICIONARIEDADE. COMUNIDADES TRADICIONAIS. 1. Cabe o arquivamento de PAA instaurado a partir de representação da Comissão 
Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros e Marinhos para acompanhar a criação de unidades de 
conservação de uso sustentável, no Estado do Pará, tendo em visa que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) na situação reportada, tem-se 
discutido qual área ficará sob a proteção do Estado e na administração federal, o que não implica de nenhum modo em redução da área total de proteção; 
(ii) a IDEFLOR-BIO apresentou parecer técnico informando que não há sobreposição de área de interesse do Estado ; (iii) não se constata prejuízo ao 
meio ambiente no projeto de criação da UC e tampouco às comunidades tradicionais no processo de participação por meio de consultas públicas, pelo 
que não possui o MPF atribuição para participar dos acordos encetados entre os entes políticos no contexto de criação de unidades de conservação, 
cabendo à própria Administração Pública atuar na supervisão de seus atos administrativos. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa à 6ª CCR para 
eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.003942/2016-65 - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2757 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. AÇÃO COORDENADA DA 4ª CCR. PAC CIDADES 
HISTÓRICAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado a partir da Ação Coordenada da 4ª CCR - PAC Cidades Históricas, 
para acompanhar as obras de revitalização no Mercado Ver-o-Peso, em Belém/PA, tendo em vista que: (i) a questão objeto do presente feito já está sendo 
tratada em outro procedimento extrajudicial mais antigo (IC 1.23.000.000547/2016-21); e (ii) foi determinada a juntada de cópias digitalizadas do presente 
feito como anexo do procedimento mais antigo instaurado. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.016.000030/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 2713 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. SEGURANÇA 
DE BARRAGEM. ÁGUA. UHE USINA E FÁBRICA DE PAPELÃO APUCARANINHA. LONDRINA/PR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a regularidade da UHE Usina e Fábrica de Papelão Apucaraninha, empreendimento hidrelétrico de domínio da PASA-Papelão 
Apucaraninha Ltda, instalado no Município de Londrina/PR, tendo em vista que: (i) o empreendimento se encontra desativado e regular quanto ao Plano 
de Segurança de Barragens, tendo apresentado formulário de autoclassificação que aponta para o não enquadramento na Lei 12.334/2010; e (ii) conforme 
a ANEEL, a barragem é de pequenas dimensões, com volume armazenado irrisório e dano potencial baixo, o mínimo da matriz de classificação de risco, 
pelo que não se enquadra em nenhum dos critérios estabelecidos na Lei n. 12.334/2010, de Segurança de Barragens, ou na Resolução n. 696/2015 da 
ANEEL, não havendo irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos. Precedente: IC n. 1.22.001.000185/2019-48. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000202/2020-18 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2709 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. AUTOS REMETIDOS PELA 2ª CCR. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS DOMÉSTICOS. MAUS- TRATOS. 
ZOOFILIA. 1. Tem atribuição o Ministério Público estadual para atuar em notícia de fato criminal para apurar a prática do delito previsto no artigo 29 
da Lei nº 9.605/98, por maustratos contra animais domésticos (zoofilia), fato ocorrido no município de Novo Hamburgo/RS, tendo em vista: (i) que esses 
animais não constam na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, conforme portaria do IBAMA nº 444 de 17/12/2014; (ii) 
a ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da união; e (iii) a proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é necessário 
que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal'. NF-1.16.000.002192/2020-25 2. Dispensada 
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a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL/CS Nº. 
1.29.007.000077/2017-01 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2756 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. GESTÃO AMBIENTAL. AGÊNCIA NACIONAL DE 
MINERAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a atuação do DNPM (atual 
ANM) em face de sociedade empresária que teria cedido seus direitos minerários em desacordo com o previsto na legislação, em Candelária/RS, tendo 
em vista que a instrução do feito permitiu concluir que não houve cessão irregular dos direitos minerários, tampouco omissão por parte da autarquia 
mencionada, posto que a empresa investigada apresentou elementos de prova (notas fiscais contendo quantidades e valores dos materiais lavrados e 
comercializados) que apontam a ocorrência de simples venda direta da matéria mineral a outra sociedade empresária, em conformidade com a legislação 
mineral. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 
1.29.023.000012/2018-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2775 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar se a Associação dos Irrigantes do Rio Mampituba obteve renovação da outorga para captação 
de recursos hídricos, no município de Torres/RS, tendo em vista que a Agência Nacional de Águas - ANA informou que a associação está em situação 
regular, com a emissão das outorgas necessárias para captação de recursos hídricos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.007056/2012-32 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
2811 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. RETORNO. 537ª SESSÃO. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. BRITA. LICENCIAMENTO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
ocorrência de possíveis danos ambientais no terreno da Estrada Marechal Fontenele, nº 3.545, Sulacap, no Município do Rio de Janeiro, por empresas 
que realizaram extração de minério sem licença ambiental, tendo em vista que, após diligências: (i) o IBAMA afirmou que a compensação ambiental 
imposta consistiu apenas na recomposição vegetal da área afetada, sobretudo no entorno do Parque Estadual da Pedra Branca; (ii) as licenças e tais 
medidas compensatórias impostas às empresas investigadas foram cumpridas e atestadas, nos termos informados pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente da cidade do Rio de Janeiro; e (iii) nos termos da promoção anterior, o MPF já requisitou a instauração de IPL perante a Polícia Federal, para 
apurar a prática dos delitos do art. 55 da Lei nº 9.605/98 e 2º da lei nº 8.176/91. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000339/2016-40 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
2828 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA E ARGILA. 
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de extração 
de areia e argila no leito do Rio Boa Vista, em área privada no município de Ouro Preto do Oeste/RO, sem licenciamento ambiental e autorização 
minerária, tendo em vista que: (i) foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta pela sucessora do infrator, prevendo a compensação ambiental através 
da recuperação da área degradada, com a apresentação de PRAD a ser aprovado pela SEDAM-RO, a execução das medidas e abstenção de novas práticas 
ilegais de mineração; (ii) foi instaurado o Procedimento Administrativo de Acompanhamento do TAC, nº 1.31.001.000519/2020-16; (iii) na esfera penal 
foi extinta a punibilidade pelo falecimento do autor. Precedente: 1.30.008.000117/2019-47. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000284/2016-83 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 2791 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ARGILA. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ZONA DE AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL PEDRA FURADA. POLUIÇÃO 
ATMOSFÉRICA E SONORA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados por mineração de argila 
na localidade de Chapadão, no município de Orleans/SC, consubstanciados em ruído excessivo, formação de poeira e operação fora do horário normal, 
tendo em vista que: (i) a atividade foi autorizada com condicionantes, conforme Ofício 591/2017 da FATMA, estando o empreendimento em fase de 
renovação de licença de operação; e (ii) o IMA informou no Ofício 964/2019 que vistoriou o empreendimento em novembro/2019 e não verificou danos 
ambientais ao Parque Estadual Pedra Furada e à comunidade local, encontrando-se o empreendimento com parque operacional reduzido ao módulo 
inferior a 1,00 ha (um hectare). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício, por representação 
anônima ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000195/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 2747 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUANTO À ACEITAÇÃO DO ANPP. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para 
apurar o oferecimento de acordo de não persecução penal ao réu da Ação Penal 5016035- 62.2019.4.04.7201, na qual se imputa a prática dos delitos 
previstos nos artigos 38-A, caput, c/c 53, II, c, ambos da Lei 9605/98, referente à destruição de 2,4 (dois vírgula quatro) hectares de floresta nativa 
secundária, em estágio médio de regeneração natural, pertencente ao bioma Mata Atlântica, na forma do artigo 29 do CP, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo membro oficiante: (i) a ausência de encaminhamento de resposta pelo réu sobre o interesse ou não no ANPP no prazo fixado [28/08/2020] 
é interpretada como recusa ao acordo proposto; e (ii) foi determinado o prosseguimento da ação penal supracitada. Precedente: 1.33.005.000185/2020-
68. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.34.001.002338/2017-
17 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2860 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. IMPORTAÇÃO. OVOS EMBRIONÁRIOS. SALMÃO DO ATLÂNTICO (SALMO SALAR). 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil desarquivado para esclarecer fatos trazidos pelo Ibama no Ofício nº 455/2020/DIPRO no qual foi imputado a 
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empresa importadora de salmão geneticamente modificado a conduta de "Deixar de estabelecer programas preventivos e de inspeção, por meio da CIBio, 
ao não realizar capacitação em biossegurança aos seus funcionários, bem como deixar de realizar as inspeções obrigatórias, para garantir o funcionamento 
das instalações sob sua responsabilidade, dentro dos padrões e normas de biossegurança definidos pela CTNBio", tendo em vista que: (i) a empresa 
informou que não irá continuar a desenvolver atividades envolvendo Organismos Geneticamente Modificados, já tendo formalizado o cancelamento do 
CQB (Certificado de Qualidade em Biossegurança) perante o CTNBio; (ii) quanto à conduta de importar 7.000 (sete mil) ovos embrionários de Salmão 
do Atlântico (Salmo salar) geneticamente modificados em desacordo com o previsto no item XVII do art. 8º da Resolução Normativa CTNBio Nº 1, de 
20 de junho de 2006 e supostas falhas na Comissão Interna de Biossegurança do empreendimento importador, o presente IC já foi arquivado por esta 
4ºCCR na 560ª Sessão Ordinária - 4.12.2019; e (iii) as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão 
ambiental (multa no valor de dois mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os 
destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP Nº. 1.34.001.004461/2015-01 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
2694 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CASCALHO E PEDREGULHO. 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado 
para apurar notícia de que empresa mineradora não estaria pagando qualquer montante a título de compensação financeira (CFEM), como determinaria 
a Lei nº 7.990/89, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) as irregularidades não restaram comprovadas; (ii) a Prefeitura de 
Itariri/SP informou que a empresa está regular, do ponto de vista ambiental, assim como que tem recebido repasses relativos à cota parte da CFEM ; (iii) 
o empreendedor apresentou as guias de recolhimento da CFEM dos últimos 5 anos; (iv) a CETESB indicou a expedição de licença de operação válida 
até 2023; e (v) em consulta ao site da ANM verificou-se que o título minerário encontra-se ativo e válido até 2028. 2. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.006658/2019-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2727 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO 
AMBIENTE. IBAMA. INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE LOCAL DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a falta de precisão por parte do IBAMA ao indicar o local do cometimento de infração ambiental, uma vez que informa apenas as 
coordenadas geográficas da área onde ocorreu a irregularidade, não noticiando se o perímetro está abrangido territorialmente por algum município ou, 
em caso negativo, qual o município mais próximo do ponto onde o dano foi praticado, especialmente no território marítimo, pois acarreta tramitação 
desnecessária de procedimentos entre as Procuradorias da República até a definição conclusiva da jurisdição competente para apuração do ilícito, registro 
ocorrido em São Paulo/SP a partir de manifestação de Procurador da República, tendo em vista que a Superintendência do IBAMA em São Paulo 
esclareceu que não mais haverá óbice para o envio ao MPF dos comunicados de infração ambiental em mar territorial brasileiro, acrescidos da indicação 
do município mais próximo da ocorrência, buscando auxiliar a atuação do Parquet federal por meio de ferramenta tecnológica eficaz, inexistindo, portanto, 
fundamento para o prosseguimento do feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.001278/2019-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2669 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PÚBLICO.MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO. 
ABANDONO DE CARGA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto abandono de produto perigoso no Aeroporto 
Internacional de Viracopos/SP, diante da não conclusão de processo de importação de produto (dióxido de carbono sólido Classe 9), tendo em vista que 
o IBAMA informou que a situação de abandono da carga foi solucionada, por meio de sua destruição em 22/07/2020. Precedente: 1.34.004.000160/2019- 
01. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. JFRS/PFU-APN-
5002999-18.2013.4.04.7118 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2797 – Ementa: 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO 
PENAL. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 2ª INSTÂNCIA. RECURSO AINDA NÃO APRECIADO. MATÉRIA 
AFEITA À 2ª CCR. 1. Assiste razão ao Procurador oficiante quando contesta a competência desta c. 4ª CCR para deliberar sobre o conflito, eis que a 
sentença condenatória extinguiu a punibilidade do réu em relação ao delito do art. 55 da Lei 9.065/98 (crime ambiental), mantendo hígida a sanção 
aplicada quanto ao crime do art. 2º da Lei 8.176/90. Ou seja, caso seja oferecido o ANPP será tão somente em relação ao crime de usurpação de bem da 
União e, não havendo matéria ambiental, a 4ª CCR não tem atribuição para conhecimento e análise do procedimento, conforme art. 2º, §2º da Resolução 
CSMPF n° 20, de 6 de fevereiro de 1996. 2. Cabe ressaltar o entendimento deste Colegiado no sentido de que a competência do juízo de primeiro grau 
e, consequentemente, a atribuição do órgão do MPF em primeiro grau para avaliar eventual oferecimento de ANPP se encerram com a prolação da 
sentença e a remessa dos autos ao grau superior. 3. Recebo os embargos de declaração como pedido de reconsideração e voto pelo não conhecimento do 
conflito de atribuições no âmbito desta 4ª CCR, com a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão para o exercício de sua função revisional. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do conflito no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000134/2018-19 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2733 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. CONSTRUÇÃO. TERRA INDÍGENA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados por construção de residência e estruturas de lazer em área de 
preservação permanente, às margens do rio São Francisco, no interior de Terra Indígena, no município de Porto Real do Colégio/AL, tendo em vista a 
judicialização do objeto, por meio de Ação Civil Pública nº 0800821-47.2020.4.05.8001, movida pelo Ministério Público Federal, objetivando a 
demolição das obras e a recuperação ambiental da área degradada, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos 
termos do Enunciado 11-4ª/CC. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa dos autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. 1.13.001.000179/2013-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2838 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SÍTIOS. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DO IPHAN. 
LOTEAMENTO NA ÁREA. TERRA INDÍGENA. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o 
levantamento arqueológico promovido pelo IPHAN em sítio arqueológico na comunidade Presidente Vargas, no município de Santo Antônio do Içá/AM, 
em área disputada pelos indígenas Kaixana do Alto Solimões (COIKAS), onde foi constatada a implantação de loteamento, tendo em vista que: (i) acerca 
da ocupação da área em razão do loteamento, foi promovida a Ação Civil Pública de natureza possessória nº 000428-55.2016.4.01.3201, movida pelo 
MPF, objetivando a retirada de pessoas não indígenas das terras ocupadas, conforme informou o Procurador da República oficiante; (ii) sobre a 
demarcação da terra indígena foi proposta a ACP nº 0000011- 05.2016.4.01.3201-ACP pelo MPF, objetivando a conclusão do procedimento 
administrativo de demarcação; (iii) eventual procedência da ação possessória e/ou concessão de liminar de imissão na posse protegerá o sítio arqueológico 
e favorecerá o levantamento promovido IPHAN; (iv) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento do levantamento do sítio 
arqueológico pelo IPHAN. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os 
autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001664/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 2585 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. 
MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRODUTOS CONTROLADOS. RESÍDUOS PERIGOSOS. INDÚSTRIA 
QUÍMICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar notícia de possível instalação de indústria química em área onde se localiza 
imóvel considerado histórico (antiga fábrica Tarzan), em Santo Amaro/BA, notadamente sobre: a) a concessão do licenciamento ambiental, destacando 
a consulta prévia aos cidadãos envolvidos, conforme previsão na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho; b) danos ambientais à saúde 
pública, pois operara com resíduos nocivos, próxima ao Rio Subaé (rio estadual); c) investigação de provável prática de improbidade administrativa de 
gestores do aludido município, diante de possíveis ilegalidades na condução de atos visando doação de imóvel municipal para o empreendimento, tendo 
em vista que a instalação envolve terreno qualificado no Plano Diretor de Desenvolvimento de Santo Amaro como Zona de Interesse Cultural, não 
havendo, entretanto, tombamento realizado pelo IPHAN, conforme informações deste Instituto, não configurando, assim, lesão em detrimento de bens, 
serviços ou interesses da União, ou de suas autarquias ou empresas públicas, conforme preceituado pelo artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 
2. Registra-se que a) a Câmara de Vereadores de Santo Amaro não aprovou a possível implantação da indústria citada, segundo informações de site 
jornalístico; b) foi determinada a extração de cópias deste apuratório para ser encaminhada aos Núcleos de Cidadania e de Combate à Corrupção da 
unidade, para devida ciência. 3. Representante comunicado acerca de promoção de declinação de atribuições por analogia, nos termos do artigo 17, §1º, 
da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000469/2019-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 
do Voto Vencedor: 2697 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado a partir de representação que informa possível dano ambiental decorrente das obras de instalação de linhas de 
transmissão de energia elétrica que passam por imóvel particular da representante (servidão administrativa em litígio judicial) situado no Município de 
Maracani/BA, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) o empreendimento está sendo monitorado pelos órgãos e entidades 
ambientais competentes, principalmente o IBAMA, inexistindo nos autos indícios de perigo concreto ou potencial para atrair a atuação do MPF no 
presente momento; (ii) os autos revelam a regularidade do empreendimento pois foram elaborados estudos multidisciplinares acerca dos impactos 
socioambientais decorrentes de sua implantação, inclusive com previsão de tomada de medidas concretas que proporcionam benefícios aos municípios 
que venham a ser impactados por ele; (iii) as alegações da representação não informam danos concretos e específicos, mas apenas inconformismo com 
relação à indenização proposta pela concessionária quanto à servidão administrativa para fins de utilidade pública, questão que já é objeto de ação judicial 
ajuizada pela empreendedora; e (iv) não é possível a atuação do MPF no caso concreto posto na representação, porquanto prestaria apenas a discutir 
direitos patrimoniais disponíveis de pessoa determinada (representante) o que extrapola as atribuições institucionais do Ministério Público. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001486/2017-71 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2735 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DELITOS DOS ARTS. 60 E 69 DA LEI 9.605/98. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar o delito do art. 69 da Lei 9.605/98, consubstanciado em descumprimento de ordem de manter escavadeira 
no local dos fatos para a apreensão posterior diante da não identificação do proprietário, porquanto em ação fiscalizatória empreendida pelo órgão 
ambiental no interior de Terra Indígena, no município de Caucaia/CE, foi constatada a construção de tanques de piscicultura, com utilização de 
escavadeira e sem autorização ambiental, o que implicaria na subsunção deste fato ao art. 60 da Lei 9.605/98, tendo em vista que: (i) o delito do art. 60 
foi consumado em 10/02/2017, encontrando-se prescrito por força do art. 109, VI, do CPB, aplicável sobre a pena máxima de seis meses do preceito 
secundário do tipo penal e sobre a majorante do art. 58, de dano irreversível da flora ou ao meio ambiente, que elevaria a pena em oito meses; e (ii) não 
há indícios suficientes da autoria do delito do art. 69, pois no relatório do IBAMA não consta a quem foi dada a ordem de não deslocar a retroescavadeira 
do local, nem se o investigado acompanhou pessoalmente a fiscalização. Precedente: NF 1.35.000.000644/2020-89. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a 
remessa dos autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 
Nº. 1.15.000.002221/2015-29 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2809 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. RETORNO. 472ª E 543ª SO. AÇÃO COORDENADA 
DA 4ª CCR. PAC CIDADES HISTÓRICAS. OBRAS DE RESTAURAÇÃO. PROJETO. PRAÇA DO TEATRO JOSÉ ALENCAR EM 
FORTALEZA/CE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do levantamento realizado pelo IPHAN quanto ao atual estágio das obras 
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC Cidades Históricas, em Fortaleza/CE, com relação à requalificação da Praça do Teatro José Alencar, 
com valor aproximado de 2 (dois) milhões de reais, tendo em vista, após o cumprimento da última diligência determinada pela 4ª CCR, na 543ª SO 
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(colher informações quanto ao novo projeto de recuperação): (i) que a nova versão do projeto de requalificação da Praça do Teatro José Alencar foi 
apresentada pelo ente municipal e devidamente aprovada por meio dos Pareceres 6/2019 (SEI 0966919) e 3/2020 (SEI 1739468), em conformidade com 
a atual Nota Técnica 133/2019/DIVITEC IPHAN-CE/IPHAN-CE; e (i) as declarações do IPHAN no sentido de que a obra de restauração está em 
andamento, não havendo, portanto, outras medidas a serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002597/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 2854 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PÁSSAROS. 
CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível delito descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, referente a posse 
de uma ave pertencente à fauna silvestre nativa (Sporophila nigricollis), sem autorização do órgão ambiental competente, em Brasília/DF, tendo em vista 
que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, mediante a aplicação de multa fixada em R$ 500,00 
(quinhentos reais), restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral dirigidos a todos os destinados da norma penal, não se 
impondo a responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 1 da 4ªCCR. Precedente: 
1.11.001.000563/2019-77. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.001767/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2609 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. CORTE DE ÁRVORES. OBRA IRREGULAR. 
1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada a partir do suposto cometimento de crime ambiental do 
artigo 50-A da Lei nº 9.605/1998 pelo corte de várias árvores, algumas delas com mais de 70 anos de idade, bem como a possível realização de obra 
irregular em área residencial do município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) o terreno onde se localiza o dano é particular; (ii) não há indício 
de que os fatos ocorreram em área federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal; e (iii) o feito em tela não se insere no rol de competências da Justiça 
Federal, devendo-se os autos serem encaminhados ao Ministério Público Estadual, para a regular continuidade da persecução penal em apreço. 
NF1.10.001.000123/2019-57. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000128/2010-09 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2805 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO. USINA 
HIDRELÉTRICA FURNAS. RIO GRANDE. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar 
construção irregular em área de preservação permanente no Rio Grande, Represa de Furnas, no município de São José da Barra/MG, tendo em vista que: 
(i) a referida represa está localizada em rio federal (Rio Grande), o que atrai a competência federal; (ii) a ação de reintegração de posse movida por Furnas 
em face da empresa foi declinada em favor da Justiça Estadual por tratar de interesse de particular e sociedade de economia mista, o que nada afeta no 
interesse da União na proteção das margens de rio federal; e (iii) deve este Parquet federal atuar de forma supletiva ao pedido de recuperação ambiental 
constante de ação de reintegração de posse, caso esta seja extinta sem julgamento do mérito ou seja insuficiente à integral reparação. 2. Voto pela não 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001063/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2849 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DELITO DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
9.605/98. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do delito do art. 46, parágrafo único, da Lei 
9.605/98, consubstanciado na venda de 25,125 (vinte e cinco, cento e vinte e cinco) m³ de produto florestal de essências diversas (madeira serrada), sem 
autorização do IBAMA, no município de São Paulo/SP, tendo em vista que: (i) o delito foi consumado em 04/07/2009, assim, como o preceito secundário 
do tipo penal prevê pena máxima de 01 (um) ano de detenção, restou prescrita a pretensão punitiva estatal em 03/07/2013, em razão da aplicação do art. 
109, V, do CPB; (ii) na esfera cível, as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, de aplicação 
de multa administrativa no valor de R$ R$ 7.537,50 (sete mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.002319/2017-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2728 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITOS. DUPLICIDADE DE 
PROCEDIMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual despejo de rejeitos no igarapé Águas Verdes, no 
município de Barcarena/PA, tendo em vista que, para evitar a duplicidade desnecessária de procedimentos, verifica-se que a questão em voga está sendo 
acompanhada no bojo do IC 1.23.000.000498/2018-98, no qual já consta Termo de Ajustamento de Conduta, cujo cumprimento, segundo o Procurador 
da República oficiante, vem sendo acompanhado por comitês técnico e de acompanhamento, com atuação intensa do Ministério Público Federal. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000010/2007-40 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2682 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposta omissão do IBAMA em impedir ocupação irregular que à época se instalava em área de preservação 
permanente, próxima à nascente de água na beira do Rio Xingu, no Município de Altamira/PA, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro 
oficiante: (i) em 26 de setembro de 2017, o IBAMA realizou nova vistoria no local e constatou que a área desmatada encontra-se regenerada; e (ii) não 
há mais construções ou ocupação humana, uma vez que o local está inserido na área de risco de alagamento da UHE Belo Monte. Precedente: IC 
1.25.007.000104/2016-03. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA 
Nº. 1.23.007.000546/2016-16 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2759 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
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ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. RETORNO. 569ª SO. MEIO AMBIENTE. FLORA. DESMATAMENTO. 
AMAZÔNIA LEGAL. AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do delito previsto 
no artigo 50-A da Lei 9.605/98, em razão do desmatamento de 111,84 (cento e onze vírgula oitenta e quatro) hectares de mata nativa, bioma amazônico, 
em Pacajá/PA, tendo em vista que, após deliberação de não homologação do arquivamento na 569ª SO e retorno a esta 4ª CCR: (i) na esfera cível, o MPF 
ajuizou a ACP 000196-88.2018.4.01.3907 com o objetivo de reparação/compensação pelo dano ambiental; (ii) foi aplicada multa administrativa no valor 
de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais); (iii) conforme o consignado pelo membro oficiante e relatório do IBAMA, para fins penais, a maior 
parte do desmatamento ocorreu entre 4/7/2011 e 15/07/2015 (imagens de satélite comprovam esse período), anteriormente à data em que Hélio Guedes 
da Silva assumiu a propriedade do imóvel, em conformidade com o cadastro CAR (agosto/2015); (iv) há incerteza quanto à autoria delitiva nos termos 
do relatório do IBAMA, pois no momento da fiscalização o vaqueiro Eduardo Souza Lopes declarou ser empregado de José Sampaio Júnior, mas não 
soube informar quem era de fato o proprietário do imóvel; (v) segundo o Relatório do IBAMA, em que pese Hélio Guedes da Silva ter sido autuado, em 
conformidade com o cadastro de propriedade constante do CAR, há possibilidade de que o imóvel tenha sido vendido a terceiros sem as formalidades 
legais (contrato particular), o que enfraquece os indícios da autoria delitiva; e (vi) em razão de os fatos serem antigos (aproximadamente nove anos), 
estarem ausentes elementos concretos quanto à autoria, nem se ter logrado êxito em localizar o investigado, não se vislumbra uma linha investigatória 
razoável para apuração da autoria delitiva, sendo a medida adequada o arquivamento do feito, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. 
Considerando as novas informações da SEMMA/Pacajá nos autos, no sentido de que a autorização emitida por meio do AU 83/2015, coincidente com 
20,49% da área total desmatada, que se restringe apenas a possibilidade de limpeza em áreas de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, 
não se constata a necessidade de se aguardar o deslinde administrativo da questão (recurso) conforme preconizado no voto anterior, pois tal autorização 
não abrange a conduta ilícita da presente apuração, qual seja, supressão de vegetação nativa do bioma amazônia. 3. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000218/2019-52 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2738 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLONA JAMANXIM. MINERAÇÃO. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar os delitos do art. 2º da Lei n.º 8.176/1991 e do art. 55 da Lei n.º 
9.605/1998, em razão da extração de minério no interior da Flona Jamanxim sem autorização da autoridade competente, porquanto operação de 
fiscalização no município de Novo Progresso/PA apreendeu 05 (cinco) sacos contendo 25 (vinte e cinco) Kg cada na posse dos investigados, tendo em 
vista que: (i) a Informação Técnica nº 19/2020/ICMbio ressaltou que o material foi identificado como curimã, espécie de rejeito de exploração de ouro 
que não tem valor econômico, o que torna a conduta atípica; (ii) ainda que a conduta fosse típica, resta ausente comprovação da materialidade delitiva, 
pois não foi realizada perícia ou qualquer exame técnico no material contido no único saco que foi mantido como amostra, que acabou se perdendo por 
decomposição em razão do tempo; (iii) esgotadas as diligência razoavelmente exigíveis. Precedentes: IPL SR/DPF/MG-INQ-01964/2017 e PIC 
1.20.006.000067/2018-83. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO Nº. 1.25.003.006925/2014-13 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2842 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais causados por 
condomínio situado às margens dos rios Tamanduá e Iguaçu, situados em Foz do Iguaçu/PR, com possível impacto sobre o Parque Nacional do Iguaçu, 
tendo em vista que foi realizado plantio de mudas na área de preservação permanente e o local em apreço se encontra em fase de regeneração, conforme 
informações do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente momento. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000146/2020-11 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2746 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. SEGURANÇA DE BARRAGEM. ÁGUA. MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA/PR. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado no curso de ação coordenada do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná para verificar a segurança das barragens localizadas no Município de Ponta Grossa/PR, tendo em vista que: (i) foi destacado no relatório 
do ICMBio que os Analistas Ambientais da Reserva Biológica das Araucárias não são engenheiros civis ou arquitetos habilitados para fazer um 
diagnóstico estrutural das instalações, apesar das informações coletadas indicarem, do ponto de vista ambiental, o bom estado de conservação dos taludes 
e vertedouros (sangradouros) das barragens Fazenda Virá, Represa Canteri, Fazenda Engenho Novo e Parque Ambiental de Imbituva; e (ii) cabe 
diligenciar em busca de manifestação clara e técnica de parte do empreendedor e do órgão ambiental paranaense quanto à segurança da estrutura das 
barragens Fazenda Virá, Represa Canteri, Fazenda Engenho Novo e Parque Ambiental de Imbituva, em especial para a população do entorno, bem como 
sobre a necessidade de programas de monitoramento da estabilidade e de evacuação emergencial dessas barragens. 2. Faz-se mister, ainda, após as 
diligências instrutórias, requisitar a manifestação do órgão pericial do MPF, em observância ao princípio da prevenção, para análise do farto material 
produzido pelo TCE/PR, das respostas às requisições e verificar se aplicável ao caso as disposições constantes da Nota Técnica 4ª CCR n. 1/2020, em 
especial quanto: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de construção/alteamento e, quando cabível, do risco e 
do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da 
Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da ANM, especialmente à Resolução ANM nº 4/2019; (c) se 
os estudos de dam break (risco de colapso) e o mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, 
se foram calculados especificamente para o volume e densidade do material armazenado e se consideram o nível pluviométrico, no mínimo, com 
recorrência milenar. Considerar a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas, e verificar o comportamento para a recorrência 
decamilenar; e (d) elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens do patrimônio cultural, 
material e imaterial situado na área de inundação. 3. Voto pela não homologação do arquivamento, com retorno dos autos para diligências junto aos 
empreendedores, ao órgão ambiental estadual e, após, para manifestação da perícia do MPF. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.013.000113/2015-26 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
2741 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual erosão nas margens do Rio 
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Paranapanema, decorrente de possível lavra irregular de minério, nos municípios de Ribeirão Claro/PR e Ourinhos/SP, tendo em vista que: (i) a apuração 
sobre os mesmos fatos ocorridos na margem paulista do Rio Paranapanema foi objeto de análise no âmbito do IC 1.1.34.024.000202/2013-72 e do PA 
1.34.024.000188/2018-11, ambos arquivados e homologados pela 4ª CCR, diante da ausência de irregularidades; (ii) na margem paranaense, não foi 
possível identificar nenhuma ocorrência de exploração clandestina de minério, mesmo após diversas vistorias dos órgãos ambientais; (iii) o IAP informou 
que os dois únicos empreendimentos minerários situados no Estado do Paraná estavam regularizados, existindo, inclusive, readequação das licenças 
ambientais expedidas anteriormente; e (iv) quanto a eventuais providências preventivas e de contenção do agravamento de lesões ambientais identificadas, 
o MPF/SP expediu recomendação à empresa concessionária da UHE Ourinhos, que foi integralmente acatada. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000475/2016-08 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2843 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE AREIA. LEITO DO RIO SÃO FRANCISCO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar extração mineral clandestina de areia em área de preservação permanente, no leito do Rio São Francisco, referente a várias 
poligonais situadas entre os Municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) na Poligonal 
870.578/2012, de titularidade de Reginaldo Bruno dos Santos de Juazeiro, a questão já foi apurada no IC nº 1.26.001.000220/2016-37 e IPL 00264/16, 
com ajuizamento de ação penal nº 0009832.20.19.401330-5, em trâmite na Subseção de Juazeiro/BA; (ii) na Poligonal 871.618/2002, de titularidade de 
Risley Nascimento Sena EPP, já foi instaurada a Notícia de Fato 1.26.001.000620/2016-42, que concluiu pela regularidade da extração minerária; (iii) 
no Processo 840.359/2008, de titularidade de Priscila de Souza Gonzaga, a questão já é tratada no IPL 0093/2017 e IC 1.26.001.000366/2016-82; e (iv) 
nas demais atividades minerárias exercidas de fato pela empresa São Francisco Mineração LTDA, por Mário de Souza Gonzaga e Priscila de Souza 
Gonzaga, restou evidenciado que a areia a qual abastece o silo de estocagem é oriunda apenas da poligonal do Processo DNPM 840.040/2002, de 
titularidade da empresa M e M Pedras Ltda, a qual possui regular título autorizativo e licenciamento ambiental, não constituindo irregularidade a forma 
e disposição de interligação das dragas para a sucção e otimização do transporte da areia até o local de seu depósito. 2. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000032/2019-97 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2874 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS- TRATOS. ANIMAIS DOMÉSTICOS. GATOS. INSTITUTO TÉCNICO 
DE CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar a suposta prática de maus-tratos por parte de servidores do Instituto Técnico de Ciência, Educação e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte -IFRN, Campus Central (Natal/RN), consistente em impedir a alimentação de gatos abandonados no IFRN/Natal Central, tendo em vista que: 
(i) citado instituto deixou de proibir a alimentação dos animais, informando ao MPF que adotou medidas responsáveis para o tratamento do tema, como 
esterilização dos animais, campanhas educativas para evitar novos abandonos e para adoção dos gatos hoje acolhidos; e (ii) foi atendida a diligência 
requerida pela 4ª CCR na 564ª Sessão Ordinária, de 1º/04/2020, no sentido de adotar ações educativas e castrações cirúrgicas-veterinárias, solução 
ambientalmente correta quanto aos direitos dos animais, de modo a evitar a colocação de tais espécimes domesticadas em situação extremamente precária, 
indigna e vil, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. A representante 
foi comunicada acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000755/2017-24 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2876 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 
SICAF. IBAMA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL-ANPP. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para 
apurar a inserção de informações falsas no Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (SICAF) do IBAMA, documento público, relativamente à 
data de início das atividades de comércio de pescados, o que configura, em tese, o crime do art. 299, do Código Penal, tendo em vista que: (i) foi oferecida 
e aceita pelo investigado proposta de Acordo de Não Persecução Penal, tendo como obrigação principal o pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), em até 10 parcelas mensais, à Associação Amigos do Coração da Criança - AMICO; e (ii) preenchidos os requisitos legais do art. 28-
A, CPP, o acordo foi homologado pelo juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, autos n. 0800233- 41.2019.4.05.8400, e 
cumprindo pelo investigado, que apresentou 3 (três) comprovantes de pagamento das parcelas do acordo, totalizando os R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais) da avença, demonstrando, assim, a execução total das obrigações assumidas pelo anuente. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.004.000238/2014-35 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2765 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES CONHECIDA COMO PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ENERGIA NUCLEAR. INSTALAÇÕES NUCLEARES E 
RADIOATIVAS. IBAMA. CNEN. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para fiscalizar a existência e a regularidade do licenciamento 
ambiental das instalações radioativas e nucleares localizadas nos municípios abrangidos pela atribuição da PRM de Passo Fundo/RS, tendo em vista que: 
(i) a Instrução Normativa n.º 19/2018-IBAMA e a Norma CNEN NN n.º 6.02 excluíram os serviços de medicina nuclear da obrigatoriedade de 
licenciamento ambiental perante o IBAMA, mantida a sujeição à autorização do CNEN, pois são classificados como fontes seladas, de baixo potencial 
de impacto ambiental, por não gerarem rejeitos ou resíduos convencionais ou radioativos durante a operação, o que não dispensa, contudo, a necessidade 
de licença perante órgãos de outras esferas federativas; (ii) segundo apurado pela procuradora da República oficiante, nenhuma das empresas listadas 
pelo CNEN como estabelecimentos nucleares e radioativos enquadra-se na obrigatoriedade de Licenciamento Ambiental Federal previsto na Instrução 
Normativa IBAMA nº 19/2018; e (iii) foi constatada a regularidade do credenciamento junto ao CNEN e à vigilância sanitária local, inexistindo, no 
momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: 1.22.011.000338/2014-23. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Conheço da 
promoção de declinação de atribuições como promoção de arquivamento e voto pela sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.018.000574/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 2714 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
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AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia 
de fato cível autuada para apurar possível irregularidade ambiental relativa à construção de uma usina de reciclagem de resíduos entre a comunidade de 
Bom Plano, em Tenente Portela/RS e o Município de Vista Gaúcha/RS, tendo em vista que, conforme consignado pelo Procurador da República oficiante, 
não há indício de lesão a bens, serviços ou interesses específicos da União, apto a atrair a competência federal, devendo, desse modo, a análise pertinente 
dos fatos se dar no âmbito estadual. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação de atribuições, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000098/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 
do Voto Vencedor: 2712 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL (PIC). MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DUNAS FRONTAIS. ATERRO. LICENÇA DE INSTALAÇÃO MUNICIPAL. 
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). TERRAS ALODIAIS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em PIC 
instaurado para apurar eventual delito ambiental decorrente da construção de aterro em APP (dunas frontais) na Rua Benta Machado da Silva, nº 114, 
Arroio Seco, em Arroio do Sal/RS, tendo em vista que: (i) o Batalhão Ambiental informou que o local que em aterramento fica a cinco metros das dunas 
frontais, com vegetação consiste em gramíneas e que a obra foi licenciada pelo Município, conforme Licença de Instalação nº 2519/2018, da Secretaria 
do Meio Ambiente de Arroio do Sal; (ii) segundo a SPU, a área em questão localiza-se em terras alodiais; e (iii) concluiu o Membro oficiante que não há 
lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias e empresas públicas. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000063/2011-53 - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2428 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA MUNICIPAL SÃO BENTO. LOTES DO INCRA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA 
NON AEDIFICANDI. 1. Cabe o arquivamento dos inquéritos civis conexos instaurados para apurar danos ambientais provocados por irregularidades 
em ocupações de terrenos do INCRA no interior da APA Municipal São Bento, além de depósito de restos de construção nas proximidades e irregularidade 
na instalação de energia elétrica nas ocupações irregulares, no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista: (i) a judicialização do objeto deste 
procedimento por meio de Ação Civil Pública nº 5004483.64.2020.4.02.5118 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando verificar o desvio de 
finalidade pela preterição de famílias no reassentamento das unidades residenciais do Conjunto Residencial São Bento, no interior da APA São Bento, 
porquanto em desacordo com o cadastro do Projeto Iguaçu, além de obrigar o INEA a prevenir novas invasões; (ii) conforme Ofício INEA 405/2018 (nos 
autos do IC 1.30.017.000063/2011-53) a situação das ocupações irregulares e famílias do Núcleo São Bento foi regularizada por meio de 
empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do Projeto Iguaçu, contendo previsão de recuperação ambiental da área; (iii) as obras 
foram devidamente licenciadas; (iv) no curso da instrução, a empresa Light Serviços de Energia Elétrica comprometeu-se em não efetuar instalações em 
residências que viessem a ser edificadas irregularmente em área non aedificandi na APA São Bento, ressalvadas se por ordem judicial. 2. Dispensada a 
comunicação do representante por não mais existir a associação de moradores e não ter sido localizado seu antigo responsável. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000191/2009-82 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2426 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA MUNICIPAL SÃO BENTO. LOTES DO INCRA. 
CONSTRUÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI. 1. Cabe o arquivamento de inquéritos civis conexos instaurados para apurar danos ambientais 
provocados por irregularidades em ocupações de terrenos do INCRA no interior da APA Municipal São Bento, além de depósito de restos de construção 
nas proximidades e irregularidade na instalação de energia elétrica nas ocupações irregulares, no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista: (i) a 
judicialização do objeto deste procedimento por meio de Ação Civil Pública nº 5004483.64.2020.4.02.5118 movida pelo Ministério Público Federal, 
objetivando verificar o desvio de finalidade pela preterição de famílias no reassentamento das unidades residenciais do Conjunto Residencial São Bento, 
no interior da APA São Bento, porquanto em desacordo com o cadastro do Projeto Iguaçu, além de obrigar o INEA a prevenir novas invasões; (ii) 
conforme Ofício INEA 405/2018 (nos autos do IC 1.30.017.000063/2011-53), a situação das ocupações irregulares e famílias do Núcleo São Bento foi 
regularizada através de empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida dentro do Projeto Iguaçu, contendo previsão de recuperação ambiental 
da área; (iii) as obras foram devidamente licenciadas; (iv) no curso da instrução a empresa Light Serviços de Energia Elétrica comprometeu-se a não 
efetuar instalações em residências que viessem a ser edificadas irregularmente em área non aedificandi na APA São Bento, ressalvadas se por ordem 
judicial. 2. Dispensada a comunicação do representante por não mais existir a associação de moradores e não ser localizado seu antigo responsável. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 
1.30.017.000518/2014-83 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2707 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTA IRREGULARIDADE RELATIVA À FALTA DE 
ACESSIBILIDADE NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS. DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS CIDADÃOS. REMESSA À PFDC. 
1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado a fim de apurar irregularidades relacionadas à falta de 
acessibilidade plena às pessoas com deficiência, nas Agências dos Correios Mesquita, situadas na Avenida Getúlio de Moura nº 3610 e Rua Goiás nº 90, 
no município de Mesquita/RJ, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
2. Voto pelo não conhecimento com a remessa dos autos à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - 
CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.001065/2013-21 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 2427 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA MUNICIPAL SÃO BENTO. LOTES DO INCRA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI. 1. 
Cabe o arquivamento dos inquéritos civis conexos instaurados para apurar danos ambientais provocados por irregularidades em ocupações de terrenos 
do INCRA no interior da APA Municipal São Bento, além de depósito de restos de construção nas proximidades e irregularidade na instalação de energia 
elétrica nas ocupações irregulares, no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista: (i) a judicialização do objeto deste procedimento por meio de 
Ação Civil Pública nº 5004483.64.2020.4.02.5118, movida pelo Ministério Público Federal, objetivando verificar o desvio de finalidade pela preterição 
de famílias no reassentamento das unidades residenciais do Conjunto Residencial São Bento, no interior da APA São Bento, porquanto em desacordo 
com o cadastro do Projeto Iguaçu, além de obrigar o INEA a prevenir novas invasões; (ii) conforme Ofício INEA 405/2018 (nos autos do IC 
1.30.017.000063/2011-53), a situação das ocupações irregulares e famílias do Núcleo São Bento foi regularizada através de empreendimentos do 
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Programa Minha Casa Minha Vida dentro do Projeto Iguaçu, contendo previsão de recuperação ambiental da área; (iii) as obras foram devidamente 
licenciadas; (iv) no curso da instrução a empresa Light Serviços de Energia Elétrica comprometeu-se a não efetuar instalações em residências que viessem 
a ser edificadas irregularmente em área non aedificandi na APA São Bento, ressalvadas se por ordem judicial. 2. Dispensada a comunicação do 
representante por não mais existir a associação de moradores e não ser localizado seu antigo responsável. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.002152/2018-52 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2751 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX JACI PARANÁ. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. 
1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais em floresta nativa, em razão da 
exploração seletiva de madeira sem autorização da autoridade ambiental competente, no interior da Amazônia Legal, no município de Porto Velho/RO, 
tendo em vista que, conquanto a degradação tenha ocorrido no interior da Resex Estadual Jací Paraná, a área embargada é de 250 ha (duzentos e cinquenta 
hectares) e se localiza no interior da Amazônia Legal, assim, considerando a significância da área de vegetação suprimida, há interesse estratégico do 
Ministério Público Federal, em conjunto com o IBAMA, em garantir por meio do Projeto Amazônia Protege a recomposição da área e obter perante o 
Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento. 2. Voto pela não homologação da declinação 
de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAÇADOR-SC Nº. 1.33.004.000033/2018-51 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2856 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ZONA 
DE AMORTECIMENTO. MATA ATLÂNTICA. REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE DOS CAMPOS DE PALMAS. TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA (TAC). DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o dano à 
0,91 (zero vírgula noventa e um) ha de vegetação de Mata Atlântica, devido à obra de barragem e movimentação do solo, no entorno da Unidade de 
Conservação Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas, no município de Água Doce/SC, tendo em vista que o Instituto Chico Mendes da 
Biodiversidade adotou as medidas administrativas pertinentes, inclusive com firmamento de TAC de reparação de dano ambiental com o representado, 
após a apresentação de PRAD, não sendo atribuição do Parquet acompanhar o seu cumprimento, impondo-se o arquivamento dos autos. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.007.000065/2015-83 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2785 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ARGILA. TERRAPLANAGEM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual extração 
ilegal de recursos minerais (argila) sem autorização do órgão ambiental competente, decorrente de terraplanagem para construção de estrada de acesso, 
no município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) houve comprovação de que a área foi recuperada conforme o PRAD apresentado; e (ii) o IMA, em 
vistoria, constatou que a área foi reabilitada, bem como que as demais irregularidades foram sanadas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SAO CARLOS-SP Nº. 1.34.023.000148/2017-07 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2097 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar ocupações urbanas irregulares e verificar a possibilidade de regularização em Área de Preservação Permanente do Rio Mogi-
Guaçu, no município de Porto Ferreira/SP, tendo em vista que: (i) foi expedida Recomendação 2/2017 ao município para que se abstivesse de emitir 
autorizações para novas intervenções na APP do Rio Mogi-Guaçu (de cem metros), fosseintensificada a fiscalização na regiãoe para que elaborasse 
mapeamento e identificação das ocupações consolidadas; (ii) o município acatou a Recomendação, apresentando Histórico e Diagnóstico de Ocupação - 
APP do Rio Mogi-Guaçu e informouque vem envidando esforços para garantir acesso à moradia no Programa de regularização Fundiária quanto às 
ocupações consolidadas, em parceria com o Estado, nos termos da Lei 13.465/2017; (iii) as Secretarias Municipais foram cientificadas da recomendação, 
sendo que a Secretaria da Fazenda foi instada a intensificar a fiscalização nas áreas especialmente protegidas e elaboraráprogramas educativos à 
população. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de PA para acompanhamento das medidas recomendadas. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SAO CARLOS-SP Nº. 1.34.023.000312/2015-14 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2705 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PATRIMÔNIO GENÉTICO. CONHECIMENTO DOS POVOS OU COMUNIDADES TRADICIONAIS. CADASTRO. ATIVIDADES DE ACESSO 
AO PATRIMÔNIO GENÉTICO. PRODUTO ACABADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto acesso não 
autorizado ao patrimônio genético e aos conhecimentos dos povos ou comunidades tradicionais por parte de empresa privada, em São Carlos/SP, tendo 
em vista que a empresa atendeu à determinação do IBAMA e realizou o cadastro das atividades de acesso ao patrimônio genético e notificação de produto 
acabado junto ao SisGen, referente ao desenvolvimento e exploração econômica de produtos oriundos do acesso ao patrimônio genético, encontrando-
se, atualmente, de acordo com a Lei 13.123/15. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito desta Câmara, com remessa dos autos à 6ª CCR para o eventual 
exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000286/2017-40 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 2783 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. ATERRAMENTO DE LAGOA. DANO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento administrativo instaurado para acompanhar a situação fática da Lagoa de Carapicuíba, situada entre os municípios de Carapicuíba e 
Barueri, após ter sofrido processo de aterramento, tendo em vista que: ( i ) eventuais danos ambientais e processo de recuperação já se encontram 
judicializados no bojo da Ação Cível Originária (ACO) nº 1527, em trâmite perante o STF, proveniente da ACP nº 2003.61.00.018533-6, após o 
reconhecimento da existência de conflito entre a União e o Estado de São Paulo; (ii) o IBAMA e a CETESB informaram que não possuem notícias de 
dano ou risco de danos no local; e (iii) inexiste novos danos, além dos já tratados nas ações judiciais referidas, as quais são acompanhadas pelos órgãos 
competentes, sendo desnecessário a manutenção do presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
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procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001276/2019-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 2722 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA COSTA DOS 
CORAIS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática, em tese, do delito tipificado no art. 64 da Lei 
nº 9.605/98, decorrente de edificação em área de preservação permanente (APA Costa dos Corais), no município de Japaratinga/AL, sem licença 
ambiental do órgão competente, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que a construção encontra-se fora dos limites da APA Costa dos Corais; e 
(ii) foram juntados aos autos documentos cartorários que comprovam que a área em apreço é de propriedade privada. 2. Representante comunicado acerca 
da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002688/2019-77 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2818 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventuais desmatamentos ocorridos na região da Terra Indígena Valparaíso 
e entorno, no município de Boca do Acre/AM, tendo em vista que: (i) as informações trazidas aos autos são por demasiado genéricas e incapazes de gerar 
linha investigatória própria que possa conduzir a qualquer resultado satisfatório, uma vez que não são identificadas com precisão as áreas objeto da 
invasão e desmatadas nem são indicados dados dos agentes criminosos; (ii) o inquérito civil n.º 1.13.000.000812/2012-82 busca, através de medidas de 
tutela coletiva, a regularização fundiária da Terra Indígena Valparaíso e a proteção, a longo prazo, de direitos humanos das comunidades indígenas locais 
e do meio ambiente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002823/2017-48 
- Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2796 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. EDIFICAÇÕES. QUESTÃO JUDICIALIZADA. ENUNCIADO Nº 11-4ª CCR. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual invasão de terreno de marinha, na Praia da Cofeco, no município de Fortaleza/CE, 
tendo em vista que: (i) restou constatado que alguns terrenos não se encontram em terreno de marinha; ( ii ) foi ajuizada a ACP nº 0004973- 
15.2013.4.05.8100, contra a União para que demarcasse a Linha de Preamar Média - LPM da região litorânea da Praia da COFECO; e (iii) foi ajuizada 
a ACP nº 1.15.000.000481/2012- 17, a qual trata de todas as ocupações irregulares existentes na APP do Rio Cocó e na APA Dunas da Sabiaguaba, 
conforme cópia juntada aos autos, em atenção ao Enunciado nº 11-4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 1.15.003.000290/2019-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 2699 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA SERRA DA MERUOCA. MARGEM DO AÇUDE MONSENHOR FURTADO (AÇUDE PADRE). 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRAS DE URBANIZAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO E CICLOVIA. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado para apurar a existência de licenciamento ambiental para a urbanização do Açude Monsenhor Furtado (Açude 
Padre - Riacho Ytacaranha - Itacaranha), localizado na APA da Serra da Meruoca, consistente na construção de calçadão e ciclovia pela Prefeitura do 
Município de Meruoca/CE, tendo em vista que: (i) o ente municipal obteve Autorização de Licenciamento Ambiental (ALA) para a obra de urbanização 
da margem do citado açude, tendo sido estabelecidas condicionantes conforme Informação Técnica 2/2020-GR-2 do ICMBio; e (ii) inexistem elementos 
concretos mínimos indicadores de ilícitos ambientais a serem investigados na questão objeto deste procedimento, não havendo, portanto, outras medidas 
a serem adotadas no feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º, Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.001989/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2853 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PÁSSAROS. CATIVEIRO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar possível delito descrito no art. 29 da Lei 9.605/98, referente a posse de duas aves pertencentes 
à fauna silvestre nativa (Sporophila nigricollis e Sporophila plumbea), sem autorização do órgão ambiental competente, em Brasília/DF, tendo em vista 
que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, mediante a aplicação de multa fixada em R$ 1.000,00 (mil 
reais), restando alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral dirigidos a todos os destinados da norma penal, não se impondo a 
responsabilização pelo crime e a aplicação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. Precedente: 
1.11.001.000563/2019- 77. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.002335/2020-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2721 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. UM ESPÉCIME. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato autuada para apurar o delito capitulado no art. 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98, por manter em cativeiro 1 (um) pássaro da 
fauna silvestre, espécime Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), em desacordo com autorização competente, fato ocorrido em Sobradinho/DF, tendo 
em vista: (i) a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, como a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal, considerando o 
índice de desvalor da ação e do resultado, bem como as informações prestadas nos autos; e (ii) a observância dos Princípios da Fragmentariedade e da 
Intervenção Mínima em matéria penal, não se impondo a responsabilização do agente pelo crime, nem a aplicação do Princípio da Obrigatoriedade da 
Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.11.000.000650/2020-78. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002513/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2687 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. 1.Tem atribuição o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para atuar em notícia de fato criminal 
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instaurada com a finalidade de apurar a conduta do art. 29 da Lei 9605/98, praticada por particular, por manter em cativeiro 4 (quatro) serpentes exóticas 
(duas pítons e duas jiboias de Madagascar), 2 espécies silvestres nativas (Epicrates cenchria), além de maustratos a 07 serpentes e um lagarto da espécie 
teiú, fato ocorrido em uma residência em Vicente Pires, cidade satélite de Brasília/DF, tendo em vista que: (i) a conduta noticiada, está sendo apurada 
em inquérito policial instaurado pela Delegacia do Meio Ambiente da Polícia Civil do Distrito Federal, circunstância que revela a consequente atuação 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; e (ii) os répteis apreendidos não são espécies ameaçadas de extinção, nos termos da Portaria 
MMA nº 444/2014, não há indícios mínimos de extraterritorialidade na conduta e nem de dano em área federal, ausente, portanto, interesse da União, na 
forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. O crime ambiental é de competência, via de regra, da Justiça Comum estadual, considerado o 
comum interesse da União, Estados e Municípios em proteger o meio ambiente, salvo demonstrada lesão a bens e serviços de interesse da União (art. 
109, IV, da CF/1988). 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
4. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE 
ITAPEMIRIM-ES Nº. 1.17.001.000182/2017-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
2777 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ASSENTAMENTO DO INCRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano 
ambiental relativo à supressão de 0,04 (zero vírgula zero quatro) hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, 
considerada de preservação permanente, localizada em área inserida no Assentamento Palestrina, em Mimoso do Sul/ES, conduta atribuída ao INCRA, 
tendo em vista que: (i) em sentença anulatória da multa imposta, restou decidido que o INCRA não possuía responsabilidade pela infração ocorrida no 
assentamento, visto que essa foi praticada por agente degradador privado; (ii) conforme se afere dos autos, a autarquia agrária está promovendo a apuração 
administrativa do dano causado, sendo que o infrator encontra-se com seu registro suspenso no SIPRA (Sistema de Informações de Projetos de Reforma 
Agrária), o que o impede de acessar as políticas direcionadas aos beneficiários do PNRA até a conclusão da apuração administrativa; e (iii) em última 
vistoria realizada na área, verificou-se que essa não estava mais sendo usada e encontrava-se em franca recuperação. 2. Quanto aos aspectos criminais, 
considerando que a conduta enquadrada no art.38 da Lei 9605/98 foi praticada em 08/09/2008, há cerca de 12 anos, verifica-se a ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva em 08/09/2016, conforme o art. 109, inciso IV, do Código Penal. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT Nº. 1.20.000.001018/2019-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2683 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES DO IBAMA/MT. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar eventual 
redução na atividade de fiscalização do IBAMA no Estado do Mato Grosso no ano de 2019 e acompanhar se as atividades planejadas para o ano foram 
realizadas, uma vez que, conforme consignado pelo membro oficiante, da lista encaminhada pela 4ª CCR referente às fiscalizações programadas, bem 
como da lista de fiscalizações executadas, encaminhada pelo IBAMA, verifica-se que estavam programas 70 ações de fiscalização para o ano de 2019, e 
foram executadas 74, não restando demonstrada redução na atuação do órgão ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT Nº. 1.20.000.001194/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2829 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
REGULARIDADE SANITÁRIA E AMBIENTAL. ABATEDOUROS CLANDESTINOS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de abate clandestino e comercialização ilegal do produto desse abate por fazendeiros e 
comerciantes, em Campo Verde/MT, tendo em vista que (i) conforme arguiu o membro oficiante, de acordo com a Lei 1.283/50, que dispõe sobre a 
inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, é de atribuição das Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios a 
realização de fiscalizações nos estabelecimentos comerciais de produtos de origem animal, que façam apenas comércio local; e (ii) o caso em apreço trata 
de questão restrita a interesses locais, não havendo nenhum indício de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000096/2014-59 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2846 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. ÁREA TOMBADA. RESTAURAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a 
restauração de imóvel com valor histórico em área tombada, no Município de Paracatu/MG, tendo em vista que foi determinada a instauração de 
Procedimento Administrativo de Acompanhamento, após identificação do atual proprietário e informação da Prefeitura de Paracatu no sentido de que o 
projeto de restauração foi aprovado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico de Paracatu (COMPHAP) e encaminhado para a Secretaria de 
Obras do Município para a emissão de alvará. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000282/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
2680 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE DE 
MADEIRA. CEDRO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível ilícito ambiental previsto no art. 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/98, consubstanciado em transportar cinco toras de madeira perfazendo um total de 2,913 (dois vírgula novecentos e treze) 
m³, da espécie Cedro, não ameaçada de extinção, no rio Parauapebas/PA, proveniente da Floresta Nacional de Carajás (Unidade de Conservação), tendo 
em vista que: (i) a pretensão punitiva estatal restou fulminada pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 109, V do CP; e (ii) quanto ao aspecto 
cível, as medidas voltadas à recomposição do dano ambiental estão sendo adotadas pelo IBAMA, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 
436,95 (quatrocentos e trinta e seis e noventa e cinco reais) e processo administrativo em fase de notificação do autuado para apresentar projeto de 
recuperação de área degradada (PRAD) e/ou os bens apreendidos que porventura estejam sob sua posse, bem como fornecer GRU referente ao valor do 
bem, oportunizando assim a regularização do encargo de depositário; e (iii) foi instaurado no âmbito deste 2º Gabinete da PRM/MAB o PA -INST - 
1.23.001.000001/2020-46, que tem por finalidade justamente acompanhar as medidas cíveis tomadas pelo IBAMA no âmbito de autos de infração cuja 
pretensão punitiva esteja prescrita ou seja desnecessária. Precedente: 1.25.000.003650/2014-96. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 156) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000340/2006-54 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2649 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. BENS. ARTEFATOS E ADORNOS INDÍGENAS. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar a guarda e o depósito irregular de bens arqueológicos e etnográficos, de propriedade da União, em residência 
particular no Município de Altamira/PA, tendo em vista que: (i) conforme apurado pela Procuradora da República oficiante, o acervo consistente de 
3.600 (três mil e seiscentos) objetos (cerâmicas, material lítico, fósseis, arcos e flechas, instrumentos musicais, adornos e plumaria) foi apreendido em 
2002 durante a Operação Pindorama da Polícia Federal, Inquérito Policial n. 2007.41.01.001031-1, por ordem do Juiz Federal da Subseção de Ji-
Paraná/RO; (ii) o material foi dividido em três partes, uma foi apreendida e anexada ao inquérito e mais tarde colocada sob a guarda do Instituto das 
Tradições Indígenas-IDETI, organização não-governamental sediada em São Paulo; a segunda parte ficou com a esposa do investigado, na condição de 
fiel depositária, autos n. 2007.41.01.003035-8, e a terceira parte foi doada à Prefeitura de Altamira pelo próprio investigado, acervo depositado na 
Biblioteca Dóris Burlamaqui de Miranda, sob a guarda da Secretária de Cultura; (iii) após a vistoria realizada pelo IPHAN em 2018, foi confirmado que 
o acervo da Prefeitura de Altamira está em exposição no museu municipal, tendo a Autarquia federal reclamado ao Juízo Federal de Ji- Paraná a restituição 
ao Estado do Pará das peças depositadas em São Paulo, bem como a entrega para a Universidade Federal do Pará, Campus Altamira, das peças depositadas 
com a esposa do investigado, pedido ainda pendente de decisão. 2. Após delongada instrução, constata-se a regular preservação dos bens doados ao 
Município de Altamira, assim como a regularidade do serviço público prestado pelo IPHAN, incumbido institucionalmente do dever de guarda, proteção 
e conservação dos bens culturais da União, inclusive com intervenção em âmbito judicial visando a melhor destinação para o acervo arqueológico e 
etnográfico, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do 
MPF. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa dos autos à 6ª CCR para o eventual exercício da sua função revisional. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os 
autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 1.26.001.000045/2017-69 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2840 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO DE PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MATA CILIAR ÀS MARGENS 
DO RIO SÃO FRANCISCO. INCRA E IBAMA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade na implantação do 
Projeto de Assentamento Rural por parte do INCRA, sem a devida licença ambiental do IBAMA, no Município de Santa Maria da Boa Vitória/PE, com 
possível ocorrência de dano ambiental em área de preservação permanente, degradação e impedimento de regeneração de mata ciliar às margens do Rio 
São Francisco, considerando a aplicação de multas pelo IBAMA e inclusão do INCRA no CADIN, tendo em vista que: (i) tramita no âmbito do IBAMA 
o Processo NUP 00688.000789/2016-92, instaurado para fins de resolução da questão e retirar o nome do INCRA do CADIN, estando na fase de 
entabulação de um acordo entre as partes; e (ii) já foi instaurado o Procedimento Administrativo 1.26.001.000039/2020-15 para acompanhar e monitorar 
as conclusões e desfecho da questão entre o IBAMA e INCRA nos autos do Processo Administrativo NUP 00688.000789/2016-92. 2. Dispensa-se a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000713/2020-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2599 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. USO DE DOCUMENTO 
FALSO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar a prática de possível crime de falsidade ideológica e uso de documento 
falso, arts. 299 e 304 do Código Penal, além da possível comercialização irregular de produto florestal e embaraço à fiscalização ambiental, crimes dos 
arts. 46 e 69, da Lei n. 9.605/1998, em razão da inserção de informações falsas no Sistema DOF, no município de Teresina/PI, tendo em vista que a 
presente investigação, instaurada a partir do Auto de Infração IBAMA nº 1YFEBHDJ, foi abarcada em nova metodologia de trabalho do MPF e Polícia 
Federal, denominada Projeto Prometheus, que agrega os dados de diversos autos de infração lavrados pelo IBAMA sobre falsidade no SISDOF para 
análise conjunta, com objetivo de correlacionar dados e viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação dos responsáveis pelas fraudes, havendo garantia 
da continuidade desta apuração criminal no âmbito do procedimento especial instaurado pela Polícia Federal. Precedente: IPL DPF/RO-0408/2016; 
JF/PIINQ-1019022-89.2020.4.01.4000. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 
1.29.000.000482/2009-71 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2754 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA E BASALTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRODUTO 
CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. USO DE EXPLOSIVOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para averiguar possíveis danos 
causados ao meio ambiente, à saúde e à integridade física de moradores locais, em razão da exploração de recursos minerais (areia e basalto) de forma 
irregular, em especial quanto ao uso de explosivos, por diversas empresas mineradoras, nos municípios de Osório/RS e Maquiné/RS, tendo em vista que: 
(i) de acordo com informação da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM), todas as empresas questionadas que 
exercem atividade de lavra na região possuem licença com condicionante relativa ao controle de uso de explosivos, sendo tais atividades acompanhadas 
por, no mínimo, dois técnicos habilitados ao exercício da profissão, responsáveis pelo cumprimento das licenças perante a FEPAM; (ii) segundo a ANM, 
não há ocorrência de irregularidade na atividade de lavra dos empreendimentos que foram mencionados no ofício requisitório, bem como informou que 
não há, por parte dela, o monitoramento e fiscalização específica dos procedimentos de desmonte com uso de explosivos e que, muitas vezes, a própria 
empresa ou a contratada para o serviço já realiza o monitoramento do desmonte, para fins de ajustes dos parâmetros no plano de fogo; e (iii) conforme 
assevera o membro oficiante, não restam ilegalidades a serem apuradas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000319/2020-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 2755 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. ATERRO PROVOCADO POR LOTEAMENTO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade em loteamento no final da Rua Franco Aguian, no bairro Jardim do Sol, no município 
de Resende/RJ, o que teria provocado aterro no Rio Pirapitinga, tendo em vista que: (i) a Agência do Meio Ambiente Municipal informou que o 
empreendimento possui licença ambiental expedida pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), estando em fase de instalação, e que há um rio 
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inominado que passa próximo, porém a uma distância de mais de 30 (trinta) metros na sua maior parte, sendo que um trecho do curso hídrico já estava 
manilhado antes da instalação do empreendimento, o qual apenas instalou uma galeria para escoamento de excesso de água; (ii) referida informação da 
agência esclareceu que o Rio Pirapitinga passa a uma distância de mais de cem metros da última rua projetada; (iii) não há danos ambientais decorrentes 
de invasão irregular de APP e demais áreas especialmente protegidas por lei. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos 
termos do artigo 17, §1º, da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000018/2014-41 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 2711 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS 
SÓLIDOS. LIXÕES, GALPÕES DE RECICLAGEM E CARVOARIAS. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. MATÉRIA JUDICIALIZADA. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes do funcionamento de lixões, galpões de reciclagem e carvoarias, 
sem licenciamento ambiental, nas imediações do aterro sanitário de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias/RJ, tendo em vista que a matéria se encontra 
judicializada por meio da propositura de ação civil pública, que tem como objetivo a imediata suspensão das atividades de reciclagem e do armazenamento 
de lixo irregulares exercidos na Rua Almerim s/n, Duque de Caxias/RJ e áreas adjacentes, com a implementação de mecanismos de fiscalização 
permanente com vista a prevenir reiterações, estando o objeto do presente feito integralmente abrangido na referida ação judicial, conforme cópia da 
petição inicial anexada aos autos, nos termos do enunciado 11-4ª/CCR. Precedente. DPF/AM-00509/2018-INQ. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO Nº. 1.31.003.000007/2015-64 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2827 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E MONUMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar irregularidade no processo de tombamento do prédio onde está instalado o Museu Marechal Cândido Rondon, no município de Vilhena/RO, e na 
ausência de adoção de medidas de conservação e restauração pelos órgãos competentes, tendo em vista: (i) a homologação do tombamento dos Prédios 
das Estações Teleféricas construídas pela Comissão Estratégica de Linhas Telegráficas (de Cuiabá a Porto Velho), Comissão Rondon, nos municípios de 
Vilhena e Ji-Paraná/RO, onde está instalado o museu; (ii) que a recuperação do bem tombado já foi iniciada, envolvendo a União (SPU/RO e INCRA), 
Estado de Rondônia e o Município de Vilhena, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio; (iii) que não há irregularidades a sanar advindas 
do procedimento administrativo de recuperação do bem tombado. Precedentes: 1.22.001.000252/2016-81 e 1.35.000.000098/2020-86. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000771/2019-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2688 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO. BEM. MUSEU. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado 
para verificar a necessidade de propositura de Ação Civil Pública referente à fiscalização realizada na reserva técnica da Instituição de Guarda Museu 
Integrado de Roraima (MIRR), a pedido do IPHAN, tendo em vista que: ( i ) as incongruências identificadas foram, posteriormente, objeto de Plano 
Emergencial de Ações, a partir de vistoria realizada no citado museu pelo instituto mencionado; e (ii) não subsistem razões para a continuidade do 
apuratório, senão para monitorar a implementação integral do Plano Emergencial de Ações por parte do MIRR, em virtude da necessidade de melhoria 
na gestão do acervo arqueológico, razão pela qual se determinou a instauração de PA de Acompanhamento, pois é o instrumento adequado para fiscalizar 
políticas públicas ou instituições, de forma continuada, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 4/7/2017. 
2. Dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.000835/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2719 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRAIA DO SISSIAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de cópias de sentença nos 
autos da ACP 5012391- 61.2012.4.04.7200, para apurar possíveis irregularidades no licenciamento ambiental de empreendimento imobiliário situado na 
Praia do Sissial, Estrada Geral de Palmas, Município de Governador Celso Ramos/SC, tendo em vista que o Instituto do Meio Ambiente (IMA) do Estado 
de Santa Catarina informou que não identificou nenhum pedido de licenciamento registrado em nome da empreendedora investigada no local em questão. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.33.000.001949/2020-82 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2848 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS PERIGOSOS/CONTROLADOS. PILHA E BATERIA. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato criminal instaurada para apurar o fornecimento e comercialização, por via postal e em desacordo com a legislação, de uma bateria para 
veículo automotor contendo ácido, da marca Moura, considerada produto perigoso e nocivo ao meio ambiente, no município de São José/SC, tendo em 
vista que: (i) considerando o índice de desvalor da ação e do resultado, bem como que as informações prestadas nos autos revelam a suficiência da medida 
adotada pelo órgão ambiental, de aplicação de multa administrativa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), restam alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma penal; (ii) observados os Princípios da Fragmentariedade e o da 
Intervenção Mínima em matéria penal, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime nem se aplica ao caso o Princípio da Obrigatoriedade da 
Ação Penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO 
PAULO Nº. 1.34.001.004403/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2457 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO. INCINERAÇÃO 
DE ENTORPECENTES. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta Câmara, de inquérito civil instaurado para verificar o cumprimento pela Delegacia de 
Repressão e Entorpecentes em São Paulo da legislação pertinente quanto ao procedimento de incineração de entorpecentes apreendidos, notadamente em 
relação aos possíveis impactos ambientais decorrentes das incinerações, tendo em vista que, após esclarecimentos prestados pela DRE/SP, restou 
demonstrado que o procedimento em questão vem sendo realizado em consonância com os preceitos legais, contando com o acompanhamento da 
vigilância sanitária e com autorização do órgão ambiental, inexistindo irregularidade ambiental aparente a ser investigada. 2. Dispensada a comunicação 
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do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no 
âmbito desta Câmara, com remessa dos autos à 7ª CCR para o eventual exercício da sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/7A.CAM - 
7A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO 
PAULO Nº. 1.34.001.005300/2020-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2718 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
DESMATAMENTO. EDIFICAÇÃO. FATO GENÉRICO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar denúncia de crime capitulado 
no art. 50 da Lei n. 9.605/98, consubstanciado em suposto desmatamento e construção ilegal em área de mananciais, ocorrido em São Paulo/SP, tendo 
em vista que: (i) o objeto do apuratório é genérico, não sendo possível a identificação de uma irregularidade específica a ser sanada, uma vez que o 
manifestante não atendeu à intimação para complementá-la; e (ii) inexistindo linha investigatória potencialmente idônea para a responsabilização no 
âmbito cível e criminal, não subsistem fundamentos para a continuidade do procedimento, nos termos do inciso III do art. 4º da Resolução nº 
174/2017/CNMP, bem como da Orientação nº 1/4ª CCR. Precedente: PIC 1.28.000.001577/2016-78. 2. E-mail encaminhado ao representante informando 
sobre o arquivamento dos autos, assim como da possibilidade de apresentação de recurso. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.008366/2019-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2391 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO CÍVEL. PATRIMÔNIO CULTURAL. GESTÃO E FOMENTO. CORTE NO REPASSE DE VERBA PARA A SECRETARIA DA 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. MATÉRIA AFEITA À 1ª CCR. 1. Conforme art. 2º, §1º da Resolução CSMPF n° 20, de 6 de fevereiro 
de 1996, a 4ª CCR não tem atribuição para conhecimento e análise de procedimento instaurado para apurar corte no repasse de verba do Governo Federal 
(através do Ministério da Cultura) para a Secretaria da Cultura do município de São Paulo, o que teria acarretado prejuízo na apresentação de 
artistas/companhias/grupos que iriam se apresentar na referida cidade, no segundo semestre de 2019, e que foram repentinamente canceladas e/ou 
remanejadas para o ano de 2020. 2. Resolução CSMPF n° 20, de 6 de fevereiro de 1996, art. 2º, § 1º - À 1ª Câmara de Coordenação e Revisão incumbe 
atuar nos feitos cíveis relativos à educação, à saúde, à moradia, à mobilidade urbana, à previdência (inclusive as complementares pública e privada) e 
assistência social, aos conflitos fundiários, bem como na fiscalização dos atos administrativos em geral. (G.N.) 3. Voto pelo não conhecimento da 
promoção de arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com a remessa dos autos à 1ª CCR para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.001239/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2671 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO. ABANDONO DE CARGA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
suposto abandono de produto perigoso no Aeroporto Internacional de Viracopos/SP, diante da não conclusão de processo de importação de produto 
(Cultura de Microorganismos) perante a Alfândega de Viracopos, tendo em vista que o IBAMA informou que carga foi destruída em 22/07/2020. 
Precedente: 1.34.004.000160/2019-01. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP 
Nº. 1.34.004.001274/2019-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2672 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO. ABANDONO DE 
CARGA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto abandono de produto perigoso no Aeroporto Internacional de 
Viracopos/SP, diante da não conclusão de processo de importação de produto (ID8000 - Perfume) perante a Alfândega de Viracopos, tendo em vista que 
o IBAMA informou que a carga foi destruída em 22/07/2020. Precedente: 1.34.004.000160/2019-01. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 171) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000039/2016-18 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2693 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. PATRIMÔNIO GENÉTICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual ocorrência de acesso não autorizado 
ao patrimônio genético (buriti e carnaúba) e ao conhecimento tradicional por determinada empresa de cosmético, no município de São José dos 
Campos/SP, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) foi juntado processo administrativo de Termo de Compromisso firmado 
entre a empresa e o Ministério do Meio Ambiente, no qual a autuada se compromete a regularizar a situação que deu causa ao auto de infração (art. 39 e 
40 da Lei n.º 13.123/2015); e (ii) conforme preconiza o art. 41 da Lei n.º 13.123/2015, a assinatura dos termos de compromisso suspende a exigibilidade 
das sanções aplicadas e, havendo integral cumprimento do acordado, a ser comprovado em parecer técnico emitido pelo Ministério do Meio Ambiente, 
as sanções terão sua exigibilidade extinta (Cláusula Quarta do Termo de Compromisso nº 303 e Cláusula Terceira do Termo de Compromisso nº 203. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000644/2020-89 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2686 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. PRODUTO CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. ZONA 
COSTEIRA. AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar suposto crime previsto no art. 54, V, da Lei 9.605/98, em razão 
da presença de um tonel bem enferrujado, possivelmente vindo do mar, com suposto vazamento de óleo na areia da praia da Costa, em Barra dos 
Coqueiros/SE, tendo em vista: (i) a inexistência de vestígios de substância contaminante, conforme vistoria no local pela Polícia Federal e pela ADEMA; 
e (ii) a ausência de elementos mínimos acerca da autoria do delito em questão para o oferecimento de denúncia. 2. Prescindível a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000886/2019-39 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 2691 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA SANTA ISABEL. TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental relativo à conduta de conduzir veículo 
automotor em área de desova de tartarugas marinhas por particular, na Reserva Biológica Santa Isabel, em Pirambu/SE, tendo em vista que se firmou 
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Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que foi integralmente cumprido pelo autuado. Precedente. 1.35.000.000885/2019-94. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a).OUTRAS DELIBERAÇÕES:1) Entre os julgados, merecem destaques os seguintes entendimentos: itens nos1, 32, 42, 51, 53, 81, 
83, 87, 108, 112, 129 e 161. 2) O boletim ficará, a partir desta data, a cargo do Coordenador. 

 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenador 
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NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Membro suplente 
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Membro suplente 

 
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR6 - PGR-00054358-2021| 
ATA DA 456ª RO - 6ªCCR 

 
  

TEMA: 456º Reunião Ordinária da 6ª CCR 
DATA: 10/02/2021 HORÁRIO: 10h LOCAL: Virtual 
Participantes: Membros da 6ª CCR 

 
ASSUNTOS TRATADOS 

1. Expedição do ofício n. 13/2021/6CCR/MPF ao Ministério da Saúde, em 19/01/2021, a respeito do Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a Covid-19 (PGR-00014161/2021). Resposta do MS: Ofício Nº 81/2021/CDOC/CGCIN/DINTEG (PGR-0025795/2021), subscrito 
pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Informa que a atuação da SESAI estende-se aos povos indígenas não inseridos no SASISUS 
exclusivamente por força da decisão proferida pelo Ministro Relator Luis Roberto Barroso, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 709, que determinou ao Governo Federal a adoção de providências que garantam a assistência à saúde de povos indígenas em geral. 
A resposta apresentada não trata a questão sobre a falta de referência explícita aos quilombolas dos termos do Plano Nacional, nem apresenta a base 
de dados utilizada para estimar no número de vacinas necessárias à imunização desse segmento populacional, indicando o quantitativo por município, 
terra indígena, aldeia ou comunidade e etnia. Além disso, não foram apresentadas as razões técnicas para arestrição de prioridade apenas às populações 
ribeirinhas e quilombolas, conforme pontuado no art. 2º da Lei nº 14.021/20. Expedição de novo oficio ao MS, em 01/02/2021, reiterando os termos 
do anterior e fixando prazo de 5 dias úteis (PGR-00028405/2021). Nova resposta do MS também não atende às solicitações feitas. 
Discussão e Deliberação: Dra. Eliana explicou que o plano de vacinação sofreu alteração. Alguns estados incluíram os quilombolas e outros não. A 
6ªCCR expediu o ofício, mas a resposta não esclarece os questionamentos. Dra. Eliana passou a palavra ao antropólogo Bruno, para esclarecer sobre 
a última resposta enviada pelo MS. Bruno informou que o ofício solicitou 3 esclarecimentos: 1. Quilombolas não constavam no plano de vacinação; 
2. Prioridade somente aos indígenas e ribeirinhos, omitindo demais PCTs; 3. Qual seria a base de dados adotada para a estimativa do quantitativo de 
vacinas aos indígenas. Sobre o ponto 1, o Ministério da Saúde apenas faz comparação de quilombolas e indígenas, enviando resposta genérica. Bruno 
está fazendo informação técnica refutando o argumento, pois demonstraram desconhecer a diversidade de quilombolas. Sobre o item 2, a resposta é 
omissa, eles não abordam. Sobre o item 3, a resposta não fornece os dados solicitados e apenas remete à ADPF 709. Dra. Eliana informa que a 6ªCCR 
tem 2 opções: Fazer a recomendação ou encaminhar aos colegas para ajuizamento de ação. Colocou-se em discussão. Dra. Ana entende que como 
em alguns estados foi priorizado, o encaminhamento aos estados é uma boa estratégia. Ficou deliberado que a 6ª CCR fará a recomendação ao MS 
sobre a questão dos Quilombolas e demais PCT, enviando cópia para conhecimento aos representantes da Câmara nos estados. Em caso de 
descumprimento da recomendação, encaminhar para a 1ª instância. Em relação à base de dados dos indígenas, outro tópico do oficio ao MS, será 
reiterada a solicitação àquele Ministério. 

2. Resolução nº 4, de 22 de janeiro de 2021, da Diretoria Colegiada da Fundação Nacional do Índio, que definiu critérios de heteroidentificação 
individual, os quais, segundo notícia publicada na página da FUNAI na internet, seriam complementares para a autodeclaração indígena, bem como 
teriam o objetivo de “padronizar e dar segurança jurídica ao processo de heteroidentificação, de modo a proteger a identidade indígena e evitar fraudes 
na obtenção de benefícios sociais voltados a essa população”. Emissão de Nota Pública. 
Discussão e Deliberação: Dra. Eliana sugeriu fazer recomendação e encaminhar aos estados. O Colegiado aprovou. 
3. Encaminhamento do item 4.3 da pauta da 455ª RO. Dr. Mario Bonsaglia, com base no procedimento de revisão PP 1.29.018.000556/2020-95 – 
Relatora: Dra. Ana Borges, sugeriu que fosse oficiada a PRM Erechim, solicitando informações sobre a realidade social da comunidade indígena 
daquela região, questionando se há outros registros de estupro de menores indígenas. Sugeriu que em caso positivo, procedesse à instauração de 
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procedimento de acompanhamento (coordenação) para este tema. A Câmara expediu o ofício n. 656/2020/6CCR/MPF (PGR-00474478/2020) à PRM 
Erechim, que respondeu, por meio do ofício n. 1524/2020/PRM/ERECHIM (PRM-ERE-RS-00010251/2020), informando que, conforme documentos 
recebidos do INSS, na abrangência da gerência executiva de Ijuí/RS e Passo Fundo/RS, foram concedidos benefícios de salário maternidade para 21 
pessoas, entre 14 e 15 anos. Informou-se ainda que o CREAS-Erechim encaminhou notícias de supostas vítimas de abuso sexual em acampamento 
indígena na Linha São Roque, em Erechim/RS, que estão sendo verificados pelo Conselho Tutelar. Destacou-se que há uma subnotificação dos delitos 
e frisou-se que uma alteração de lei, impondo a obrigatoriedade de comunicação, por parte dos médicos, bastaria para que o efeito alcançasse todo o 
país e fosse mais uma ferramenta no combate a esse tipo de crime. 
Discussão e Deliberação: Dra. Eliana informou que os salários-maternidade mencionados no oficio da PRM-Erechim foram muito provavelmente 
concedidos a indígenas, pois o INSS não concede para menores de 16 anos, exceto para indígenas. Acrescenta que em algumas comunidades indígenas 
o casamento a partir do 12 anos é um traço cultural e que há uma questão a ser analisada com vistas a sua distinção, entre o abuso sexual e o traço 
cultural. Assim sendo, passou a palavra ao antropólogo Bruno que esclareceu que em vários povos indígenas a iniciação sexual ocorre muito cedo, e 
que pela região onde os fatos ocorreram, o caso deve se referir aos Kaigang, que iniciam a vida sexual assim que têm condições, independentemente 
da idade, reconhecendo o crescimento do indivíduo a partir de critérios não apenas cronológicos. Bruno mencionou que já foram ajuizadas ações para 
a concessão de salário-maternidade para mulheres indígenas, por ser uma questão cultural. Dra. Eliana abriu para ouvir sugestões dos colegas. Dr. 
Aurélio entende que esse arquivamento da PRM-ERE-RS tenha sido precoce e sugeriu que o caso volte para a pauta da próxima reunião. Dra Ana 
expôs a preocupação de que uma interferência em uma questão cultural pode ser desastrosa, pois os casos são diferentes entre sim, havendo a 
necessidade de se conhecer caso a caso, a fim de se adotar alguma medida pela 6ª CCR. Dra. Ana entende que a visão de estupro de vulnerável não 
pode ser aplicada no âmbito da Câmara, em todos os casos de meninas menores de 16. Manifesta preocupação também quanto a uma eventual perda 
de direitos já conquistados a partir de uma atuação do MPF nesse sentido. Da mesma forma, discorda da proposição da PRM Erechim de alteração 
da lei. Dr. Mário entende que a diligência foi no sentido de se esclarecer o fato e não de adotar uma conduta da Câmara para todos os casos. Dr. Mário 
entende que a resposta dada leva à necessidade de aprofundar a investigação sobre o caso e sugere que seja solicitada à PRM Erechim a 
complementação da resposta a fim de diligenciar junto ao Conselho Tutelar e informar à Câmara o que foi apurado quanto aos casos relatados, para 
subsidiar a atuação da Câmara em possíveis casos de estupro. Porém, deve ficar claro que não se trata de pedir novas investigações à PRM Erechim, 
da seguinte forma: para subsidiar a atuação da 6ª CCR, solicita-se mais informações sobre casos de possíveis abusos sexuais junto ao Conselho 
Tutelar. O Colegiado aprovou. 
4. Alteração de pauta para o item 6. 
Ofício S/N enviado pelo Cacique Valdir Rãké de Matos, da Terra Indígena Cacique Doble, por meio qual se manifesta em relação à Recomendação 
encaminhada pelo Procurador da República em Erechim/RS, Felipe Andrios Brasil Siviero, no dia 14 de dezembro de 2020, que consistiria em 
intervenção na organização social de ordem de conduta interna da comunidade da Terra Indígena Cacique Doble, ao determinar o fechamento da 
cadeia local e, segundo afirma, teria retirado a autonomia do Cacique e das lideranças indígenas. 
Discussão e Deliberação: Dra. Eliana observou que a liderança indígena não está sem razão e por isso submete ao debate do colegiado a fim de 
discutir a situação. Dra. Ana observou que aparentemente o colega trouxe a legislação penal para o âmbito indígena e manifesta preocupação tanto 
nesse caso quanto no anterior, também de Erechim. Dra. Denise questionou como a Câmara faria a revisão da presente atuação do colega, tendo em 
vista que a Câmara não tem atribuição de revisar recomendação. Dra. Eliana sugeriu que a Câmara deve solicitar informações ao colega e a partir da 
resposta definir a atuação da Câmara. Dr. Domingos informou que há 31 anos lida com essa questão e lembra a tese de uma antropóloga que 
demonstrou que, com o passar dos anos, a prática da cadeia foi incorporada entre os Kaigang. Lembra também que teria sido em decorrência da 
atuação do antigo órgão SPI. Dr. Domingos sugere que a recomendação seja suspensa de forma cautelar até que o colega preste as informações. Dra. 
Denise e Dr. Mário entendem que a Câmara não tem respaldo para fazer a suspensão da recomendação. Dr. Mário entende que deve-se dar 
conhecimento ao colega do ofício das lideranças indígenas. Dra. Denise consultou se a Câmara não poderia entender que o ofício da liderança trata-
se de um recurso. Dra. Eliana entende que sim. Dra Eliana concorda com a expedição de ofício, dando prazo de urgência, pois a recomendação, em 
princípio, fragilizaria as lideranças locais. Dr Mário não entende como a Câmara vai conhecer de recurso a um ato de procurador. Dra Eliana esclarece 
que a 6ª CCR acolhe todos os expedientes que recebe e, uma vez que se tomou conhecimento, é sempre possível pedir informações, não sendo 
interferência na atuação do colega. Dr Mario pede ao Bruno um panorama sobre o assunto. Dr. Aurélio informa que desde 1993 essa questão dos 
castigos, especialmente entre os Kaigang, já existia e concorda em ouvir o colega a respeito da representação das lideranças indígenas. Após, a 6ª 
CCR avaliaria a questão. Dr. Domingos concorda com o oficio e sugere uma reflexão: se não seria o caso de criar uma orientação da Câmara ou 
Enunciado a respeito do assunto. Dra. Ana sugere que no pedido de informação já pode ser enviada a visão que a Câmara possui sobre o assunto e 
concorda com o Enunciado, que lhe parece ser o melhor caminho para se evitar situações futuras. Dr. Mário entende que a Câmara não deve dar 
informações sobre sua visão nesse momento, para não parecer invasão na independência funcional. Dra Ana registra o cuidado que se deve ter com 
o pedido de informações para não parecer interferência da Câmara. Sugere que a assessoria da Câmara examine o processo para orientar os termos 
do oficio. Bruno esclarece que há sistemas jurídicos próprios entre os povos e que entre os indígenas há mecanismos próprios de punição, que podem 
incluir violência, guerra ou banimento da comunidade, sendo as cadeias comuns nos Kaigang. Estas decorrem da atuação do SPI que introduziu as 
cadeias em substituição aos troncos que eram usados para a punição. O Colegiado aprovou a expedição do oficio solicitando informações e dando 
ciência da representação dos caciques à PRM Erechim. 
5. Ofício nº 781/2020-4ªCCR informando sobre proposta de encerramento do GT Intercameral Grandes Empreendimentos, aprovada por unanimidade 
pelo Colegiado da 4ª CCR, que solicitou a manifestação desta Câmara. A Assessoria de Planejamento da 6ª CCR elaborou despacho informando que 
em consulta aos PAs 1.00.000.003955/2006-67 e 1.00.000.011098/2016-41, autuados pela 4ª CCR, para armazenar as informações do referido GT, 
constatou-se que não há registros de reuniões, ações ou qualquer outra atividade do citado GT, no âmbito desta 6ª Câmara, nos últimos dois anos. 
Discussão e Deliberação: O Colegiado está de acordo. 
6. Informe sobre a publicação online de dossiê com relatos periciais sobre a realidade de populações indígenas e comunidades tradicionais diante da 
pandemia. A publicação está disponível no site da Câmara e foi divulgada por meio da matéria contida no link (http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-
pgr/mpf-lanca-dossie-com-relatos-periciais-sobre-a-realidade-de-populacoes-indigenas-e-comunidades-tradicionais-diante-da-pandemia). 
Todos tomaram conhecimento. 
7. Informe sobre a publicação “Memória da Terra”, do autor Paulo Tavares com apoio da 6CCR, a respeito das arqueologias da ancestralidade e da 
despossessão do Povo Xavante de Marãiwatsédé. 500 cópias da publicação foram distribuídas entre organizações indígenas, instituições públicas e 
procuradores que atuam na temática, conforme lista sugerida pelo antropólogo da Câmara e pelo autor. A publicação também está disponível no site 
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da Câmara. (http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-
publicacoes/livros/CCR6_Livro_A_Memoria_da_Terra__ONLINE.pdf/).Todos tomaram conhecimento. 
8. Inclusão na pauta de coordenação 
Processo de revisão numero 1.32.000.000121/2020-44, IC instaurado para apurar suposta prática de garimpo por índios e não índios na Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, no município de Uiramutá/RR, cuja decisão de revisão foi pela homologação. Dra Denise questiona a possibilidade de pedir 
indenização aos indígenas, por prejuízos sofridos pela comunidade. Há dano à TI decorrente da mineração clandestina por não indígena. No caso 
concreto, viu-se que não era cabível. Dra. Ana e Dra. Eliana entendem que é possível requerer indenização em outros casos. Dra. Denise sugere um 
procedimento de coordenação. A proposta é a de que, em caso de dano ambiental em TI em decorrência de mineração clandestina, o colega avalie a 
possibilidade de ressarcimento aos indígenas pela invasão da terra. A questão precisa ser melhor avaliada. A 6ª CCR fará uma proposta de atuação. 
8. Processo número 1.32.000.000023/2019-73,ICinstaurado para apurar suposta superlotação dos abrigos indígenas de Boa Vista e Pacaraima (onde 
estão presentes as etnias Warao e E'ñepá) e consumo de drogas pelos abrigados; pois, no tocante à superlotação, verificou-se, ao menos 
temporariamente, que o problema restou resolvido, com o aumento da capacidade de abrigamento (abrigos Pintolândia e Janokoida) e, 
simultaneamente, com a diminuição do fluxo decorrente do fechamento das fronteiras, cuja decisão de revisão foi pela homologação. O colegiado 
deliberou sobre a sugestão do Procurador oficiante acerca da "necessidade da construção de uma estratégia nacional de intervenção do MPF a ser 
coordenada por esta 6ªCRR, considerando a já destacada articulação entre o poder público em diversos níveis da federação e os ofícios indígenas de 
todos os estados que recebem os povos indígenas venezuelanos. Decisão do colegiado pela instauração de Procedimento de Coordenação para avaliar 
o tema. A 6ª CCR fará uma proposta de atuação. 
 
 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAPÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-AP - PR-AP-00003177-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e 
CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 6º, VII, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993; 
CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal, pela possível 

prática de ato de improbidade administrativa. 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 2º e 4º da Resolução CNMP nº 23/2007 e nos arts. 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87/2010; 
DETERMINA a conversão em Inquérito Civil Público do Procedimento Preparatório nº 1.12.000.000587/2020-32, para apurar 

possível prática de improbidade administrativa concernente a não execução das obras da quadra escolar coberta 003/2013, no município de Santana/AP, 
que foram canceladas mesmo havendo liberação de verbas ao município. 

Após os registros de praxe, publique-se, em atenção ao disposto no arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho 
Nacional do Ministério Público. 

Ato contínuo à conversão, determino à secretaria o cumprimento das seguintes diligências: 
a) Com cópia do extrato do SIMEC, reitere-se todos os expedientes ainda pendentes de resposta. 
b) Com cópia do extrato do SIMEC, expeça-se ofício ao FNDE a fim de: 
(I) considerando a consulta ao SIMEC, e diante da constatação do cancelamento da obra e da liberação, em 3/9/2014, pelo FNDE do 

importe de R$ 101.632,01 ao Município, informe se já houve a devolução do valor recebido referente a essa obra. Em caso negativo, que indique qual o 
montante atualizado a ser ressarcido e indique (e comprove) se o fato já foi comunicado à Procuradoria Federal especializada junto ao FNDE para fins 
de ressarcimento do valor ao erário; 

(II) acaso o valor ainda não tenha sido devolvido, se é possível, neste momento, uma repactuação para a retomada da obra no 
Município de Senador José Porfírio/PA e se há resolução do Conselho Deliberativo do FNDE nesse sentido ou outro ato normativo que ampare a decisão; 

(III) informe o nome e dados qualificativos do responsável pela movimentação da conta pública n. 403687, agência 3346, Banco do 
Brasil, aberta especificamente para o convênio em questão. 

(IV) que encaminhe todos os documentos relativos ao convênio em questão, inclusive relativamente à prestação de contas, se houver 
c) Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Educação a fim de que esclareça o seguinte: 
(I) quais os motivos pelos quais não foram iniciadas as obras relativas ao convênio 003/2013, no município de Santana/AP, uma vez 

que houve a liberação pelo FNDE do importe de R$ 101.632,01 ao Município na conta pública n. 403687, agência 3346, Banco do Brasil, em 3/9/2014; 
(II) esclareça em qual finalidade foi empregado o valor depositado pelo FNDE nas contas municipais, comprovando documentalmente 

o uso do recurso público federal; 
(III) considerando que, em consulta ao SIMEC, a obra possui, atualmente, o "status" de cancelada, informe e comprove a devolução 

do valor recebido referente a essa obra; 
(IV) encaminhe cópia de eventuais procedimentos de licitação e contratos feitos em relação às obras do convênio; 
(V) encaminhe relatório fotográfico atual das obras do convênio em questão e da situação atual das condições físicas e atuais da 

quadra; 
Fazer constar, em todos os ofícios, o objeto do presente procedimento, a fim de facilitar a compreensão dos fatos. 

 
ISADORA CHAVES CARVALHO 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00002388-2021| 

PORTARIA Nº 10, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Notícia de Fato nº 1.14.004.000457/2020-95 foi o autuada a partir de representação elaborada por Paulo 
Devaniée de Freitas, relatando que as concessionárias de pedágios não disponibilizam catracas preferenciais para idosos e pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, estando em desacordo com as Leis 10.098/2000 e 10.741/2003. 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, tudo na forma do disposto no art. 2º, 

II, da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010 e seu art. 4º, II, para apurar as questões mencionadas, 
determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 

Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-FSA-BA-00002389-2021| 
PORTARIA Nº 11, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 

e, especialmente, com espeque nos arts. 127, caput e 129, inciso III da Constituição da República, e artigos 5º e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar 
n.º 75, de 20 de maio de 1993 respaldado, ainda, pelos artigos 2º e 5º da Resolução CSMPF nº 87, de 14 de setembro de 2004 alterados pela Resolução 
CSMPF n.º 106 de 06 de abril de 2010 e art. 2º e 4º da Resolução do CNMP n.º 23, de 17 de setembro de 2007 e, 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal Pátria de 1988 elevou o Ministério Público à categoria de instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, do patrimônio público e social, conforme os artigos 129, inciso III da Constituição Federal, artigo 1º, inciso IV da Lei n.º 7.347/85 e os 
artigos 5º, III, "b" e 6º, inciso VII, "b" da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Procedimento Preparatório nº 1.14.004.000375/2020-41 foi instaurado a partir de representação elaborada 
por ROBSON ROGERIO DE ALMEIDA SOUZA, vereador do município de Riachão do Jacuípe/BA, em face do Prefeito Municipal, sr. RAMIRO 
FEREIRA FILHO, noticiando irregularidades em certame licitatório na modalidade tomada de preços nº 002/2020, para pavimentação de vias públicas 
no povoado de Campo Alegre, conforme o Contrato de Repasse nº 1068933-57 e SICONV 895274/2018. 

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e, nos termos da legislação que regulamenta a atividade deste Órgão 
Ministerial, mister que seja este convertido em Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de regularização dos feitos em trâmite nesta unidade e que pende, para o devido encerramento do 
feito, diligências imprescindíveis; 

RESOLVE: 
Converter o presente procedimento preparatório em Inquérito Civil Público, vinculado à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, para 

apurar as questões mencionadas, determinando o cumprimento da diligência disposta no respectivo despacho de Instauração. 
Comunique-se a instauração do presente Inquérito Civil à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Encaminhe-se para publicação a portaria de instauração (art. 5º, VI, da Resolução CSMPF nº 87/2006). 
O prazo de tramitação do presente inquérito civil será de 01 (um) ano, conforme art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006, na redação 

dada pela Resolução CSMPF nº 106/2010. 
 

SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00012812-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Inquérito Civil n° 1.14.000.000103/2012-71. 
 

Trata–se de inquérito civil instaurado visando à apuração da construção de obra irregular na Marina Píer Norte, na Ribeira, em área 
pertencente à União (fls. 2/3). 

O procedimento foi instaurado de ofício a partir de notícia jornalística que relata a edificação de píer privado na Marina Píer Norte, 
na Ribeira, erguida com autorização da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município de Salvador (Sucom) e sem 
autorização da Secretaria do Patrimônio da União. 
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Com vistas à instrução do feito, foram oficiadas a SPU/BA e a Sucom. 
Em resposta, a Sucom encaminhou cópia do Alvará 16207 (fl. 23), enquanto a SPU/BA informou que a obra foi embargada e o 

recurso administrativo interposto em face da decisão de embargo estava pendente de apreciação (fl. 28). Foram encaminhadas cópias dos processos 
administrativos em andamento na SPU (volumes anexos I e II). 

Em maio de 2014, a SPU aduziu que os processos administrativos aguardavam a confirmação sobre a estrutura náutica estar inserida 
na poligonal do Porto Organizado de Salvador, fato que foi infirmado posteriormente às fls. 63/64. Afirmou o órgão que as edificações da parte seca 
foram demolidas em 2012, restando pendente a regularização de cessão para instalação do atracadouro, cujo pedido havia sido negado e estava em fase 
de análise de recurso. 

Em janeiro de 2015, a SPU relatou haver indeferido o recurso interposto pelo empreendedor, devendo a empresa demolir e remover 
todo e qualquer escombro e equipamentos sob sua responsabilidade localizados na Enseada da Ribeira, objeto do Auto de Infração com Embargo nº 
01/2012 (fl. 69). 

Em seguida, o órgão informou que o Píer Nort Empreendimentos e Serviços LTDA. havia apresentado recurso administrativo ao 
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como havia ajuizado a Ação Ordinária nº 12737-39.2015.4.01.3300 em face da União (fl. 77). 

Às fls. 91, a SPU relatou que o recurso interposto pelo interessado ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão não havia sido 
conhecido. 

Tendo em vista que o proprietário da Píer Nort Empreendimentos e Serviços LTDA. relatou (termo de declarações de fls. 93/94) 
suposta omissão da SPU em resguardar o patrimônio da União na área dos píeres na Ribeira, foi extraída cópia do documento para distribuição a um dos 
Ofícios da PR/BA, originando o Inquérito Civil 1.14.000.001745/2016-11. 

Após nova vistoria no local em abril de 2017, a SPU constatou que não houve demolição dos equipamentos, motivo por que foi 
aplicada multa ao empreendedor. Posteriormente, o órgão afirmou não haver adotado providências para a demolição em razão da pendência do julgamento 
da Ação Ordinária nº 12737-39.2015.4.01.3300 (fl. 137). 

O despacho de fls. 157 determinou a extração de cópias dos autos judiciais em questão, que foram juntados ao Anexo III deste 
procedimento. 

Às fls. 156/160, consta cópia da sentença exarada na ação em comento, a qual acolheu em parte o pedido para anular a multa cominada 
pelo Auto de Infração SPU 01/2012. 

Por conseguinte, foram requisitadas da SPU informações acerca das providências adotadas com a finalidade de remoção do ilícito, 
tendo em vista que o pedido do autor na ação ordinária em apreço foi acolhido apenas quanto à anulação da multa imposta pela SPU no Auto de Infração 
nº 01/2012 e reconheceu a irregularidade da construção de responsabilidade do Píer Nort, ressaltando "não existir direito adquirido ao malfeito". 

Em resposta, a SPU afirmou haver emitido Notificação de Demolição e Remoção nº 133/2019, enviada via postal em 12/06/2019, 
com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento (fls. 193/195). 

Em novembro de 2019, a SPU noticiou que foi apresentada defesa em relação à notificação de demolição e remoção, bem como que 
formulou consulta à Advocacia-Geral da União, tendo em vista a judicialização do caso. 

Por fim, após diligências instrutórias, a AGU informou (fls. 243/246v) que a sentença prolatada nos autos do processo nº 12737-
39.2015.4.01.3300 "restringiu-se tão somente à anulação da multa aplicada por esse Órgão, não se constituindo em óbice à regular atuação administrativa 
no tocante a outros aspectos". 

É o relatório. 
Depreende-se, do resultado das diligências empreendidas durante o decurso de 9 (nove) anos de tramitação deste procedimento, que 

não mais existe utilidade no prosseguimento deste inquérito civil. 
De fato, observa-se que a SPU realizou vistorias no local, decidindo pela irregularidade da construção empreendida por Píer Nort 

Empreendimentos e Serviços LTDA. em área da União e pela demolição dos equipamentos, às custas do responsável. 
Nesse ponto, infere-se que a longa tramitação do processo administrativo se justifica pelos diversos recursos administrativos 

interpostos pelo interessado, bem como pela suspensão da sua tramitação após o ajuizamento da Ação Ordinária 12737-39.2015.4.01.3300. 
De todo modo, vale frisar que, após a prolação de sentença que reconhece a irregularidade da construção, a SPU notificou o 

responsável pela construção em junho de 2019 para demolição do equipamento irregular, que foi objeto de novo recurso. Além disso, houve consulta à 
AGU, que esclareceu não haver óbice à regular atuação administrativa no caso em apreço. 

Assim, observa-se que a atuação da SPU em relação ao Píer Nort segue os trâmites normais, com vistoria, abertura de prazo para 
defesa e interposição de recursos à autoridade superior, considerando ainda ter havido suspensão do processo administrativo pela judicialização do caso. 

Portanto, não existem elementos nos autos que comprovem eventual atuação indevida ou omissão da SPU/BA no caso, de forma a 
justificar, por ora, o ajuizamento de ação ou outra medida extrajudicial. 

Todavia, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo de acompanhamento do caso, com vistas a verificar a retirada 
dos equipamentos ilegais construídos pela Píer Nort Empreendimentos e Serviços LTDA. em área da União. 

Com efeito, o Ministério Público Federal deve envidar esforços visando, em última análise, a preservar a utilidade das investigações 
sob sua responsabilidade. Tal constatação, alinhada com o princípio da razoável duração dos processos judiciais e procedimentos administrativos (art. 
5°, inciso LXXVIII, da CFRB), encontra ampla ressonância no quanto preconizado na Portaria n° 291, de 27 de novembro de 2017, do CNMP, bem 
como na Recomendação CMPF n° 4, de 8 de março de 2018, no sentido de preservar a utilidade da investigação nos procedimentos instaurados há 3 anos 
ou mais. 

Portanto, considerando que as diligências até então empreendidas não revelaram indícios de ilegalidade capazes de demandar o 
ajuizamento da causa ou adoção das demais providências constantes no art. 4º, incisos I, III e IV da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, não mais vislumbro 
utilidade no prolongamento da presente investigação, razão pela qual promovo o seu ARQUIVAMENTO, com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei nº 
7.347/1985. 

Desnecessária a notificação ao representante, tendo em vista que a instauração do procedimento se deu por dever de ofício. 
Finalmente, remetam–se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para o necessário exame 

desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n° 75/1993. 
De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 

Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n° 87/06. 
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Após o retorno dos autos e, sendo homologada esta promoção de arquivamento, determino a digitalização dos volumes principais 
deste procedimento, para instauração de procedimento administrativo de acompanhamento do caso com distribuição a este 14º Ofício, com vistas a 
verificar a retirada dos equipamentos ilegais construídos pela Píer Nort Empreendimentos e Serviços LTDA. em área da União na Ribeira. 

Cumpra–se, dando–se baixa na distribuição. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00012883-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Inquérito Civil n° 1.14.000.001756/2012-77. 
 

Trata-se de inquérito civil instaurado para “promover o acompanhamento da situação do conflito fundiário envolvendo a Comunidade 
Quilombola de Porto Dom João (São Francisco do Conde/Bahia)” (fl. 2). 

Os relatos indicaram que os conflitos decorreram de ações do Município de São Francisco do Conde/BA que, de acordo com os 
membros da comunidade, planejava autorizar a construção de estabelecimento hoteleiro no território pleiteado. 

Durante a tramitação do feito, a Fundação Cultural Palmares analisou o pedido de certificação e, em 8 de abril de 2013, emitiu a 
Certidão de Autodefinição, certificando que a Comunidade de Dom João se autodefine como remanescente de quilombo (fls. 37 e 83). 

Oficiado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra informou que a regularização fundiária da Comunidade 
Quilombola Dom João se encontrava no âmbito do Processo Administrativo n.º 54160.001107/2013-94 e que não havia disponibilidade técnica para dar 
início imediato aos trabalhos de elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID, tendo em vista a elevada demanda, associado à 
deficiência de pessoal (fl. 123). 

Em seguida, por meio do Ofício n.° 1242/2014 (fl. 157), o Incra aduziu que o RTID teve início em 11/06/2014, encontrando-se em 
sua primeira etapa, qual seja a elaboração do laudo antropológico da comunidade. 

Em resposta a uma requisição ministerial, o Município de São Francisco do Conde/BA reconheceu a situação de conflito, mas alegou 
que as ocupações se deram por invasores de cidades vizinhas do recôncavo e sul do Estado, negando a existência de uma comunidade tradicional no 
local, ao argumento de que as terras consubstanciam em APP, na qual a Petrobras promoveu a exploração de petróleo desde a década de 50 até o ano de 
2001, ocasião em que aterrou os poços. 

Asseverou, outrossim, que as invasões começaram a partir da desativação dos poços pela Petrobras e que, após solicitação dos órgãos 
ambientais e em acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia, promoveu a retirada dos pretensos invasores da área, realocando-os em unidades 
habitacionais noutro local. Por fim, o Município de São Francisco do Conde negou a informação relativa à construção de um estabelecimento hoteleiro 
no local, haja vista tratar-se de APP (fls. 190-198). 

Instado, o Ministério Público do Estado da Bahia, em deliberação realizada nos autos do Inquérito Civil n.° 285.0.64470/2012, 
informou que a questão ambiental tem sido acompanhada pelo órgão desde 2009, especialmente a cessação de ocupação de pessoas no local e que “a 
questão quanto à existência de comunidade tradicional no local só adveio após a remessa a esta Promotoria de Justiça de documentação oriunda da 
Secretaria de Igualdade Racial em abril de 2012” e que “os elementos colhidos [...] demonstram que muitas daquelas pessoas sequer possuem naturalidade 
neste município”, indicando que “eventual conclusão acerca da falsidade relativa às declarações que ensejaram a certificação pela Fundação Palmares, 
certamente, também será atribuição do Ministério Público Federal” (fls. 298-303). 

 Foi realizada visita à comunidade pelo setor de antropologia da PR-BA, tendo sido elaborado o Relatório de fls. 319-331, mediante 
o qual foi informado que o Município de São Francisco do Conde ajuizou ação visando a anular a certidão de autorreconhecimento e a paralisação da 
regularização territorial. 

Acerca do citado relatório, o município apresentou considerações às fls. 349-352. 
Em ata de reunião de fl. 424 e por meio do Ofício n.° 059/2015 (fls. 428-431), o Município de São Francisco do Conde informou 

sobre a existência do Processo n.° 41968-48.2014.4.01.3300, ajuizado pelo município, no qual foi determinado ao Incra, em caráter liminar, a suspensão 
do Processo Administrativo n.° 54160.001107/2013-94, que trata da regularização territorial da comunidade, tendo a informação sido confirmada pelo 
Incra no Ofício n° 3354/2015 (fl. 454). 

Assim, foi reconhecido que a regularização do território quilombola depende do deslinde do processo judicial em referência, que 
tramita na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia. Nos autos do processo foi designada perícia e o MPF ingressou como custos iuris. 

A perícia foi realizada e o respectivo laudo foi juntado. Atualmente, o processo encontra-se pendente de uma decisão. 
É o relato do necessário. 
Considerando a dicção constitucional do art. 127, caput, da Constituição Federal, “o Ministério Público é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis”. Ademais, a propriedade deve atender a sua função social, nos termos do inciso XXIII do art. 5º da Constituição da República e a proteção 
dos territórios dos remanescentes de quilombos encontra proteção constitucional inserida no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 
garante o direito destas comunidades à propriedade definitiva do território que ocupam (ADCT, 68). Ressalte-se que a ocupação do território para os 
quilombolas constitui-se em principal elemento de agregação do grupo, cuja existência está vinculada, invariavelmente, ao modo de vida e formas de 
trabalho desenvolvidos no local, historicamente voltados a uma convivência sustentável com o meio ambiente local. 

Observa-se que o deslinde da situação resta essencialmente vinculada à conclusão do processo administrativo instaurado para a 
regularização da terra remanescente de quilombo. Essa etapa de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
pelos remanescentes das comunidades dos quilombos revela-se fundamentalmente relevante, na medida em que seu reconhecimento grava a área que 
lhes pertence com os atributos da impenhorabilidade e inalienabilidade. 

Ocorre que, como observado, o Município de São Francisco do Conde/BA ajuizou ação visando a invalidar a certidão de 
autorreconhecimento e obstar a elaboração do RTID pelo Incra, de modo que a questão se encontra judicializada. 

Dessa forma, apenas depois de uma decisão judicial favorável é que será possível ao Incra retomar os trabalhos para a conclusão da 
regularização territorial da comunidade em questão. 

Ressalte-se que o MPF já atua nos autos judiciais como custos iuris. 
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Logo, conclui-se que não há fundamento para a propositura de ação civil pública, porquanto a questão já está sub judice, razão pela 
qual o Ministério Público Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o seu arquivamento com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei 
n. ° 7.347/85. 

Nada obstante, à vista da necessidade de acompanhar o desfecho da ação judicial e a conclusão do RTID, bem como a deficiência na 
oferta de serviços públicos básicos em prol da comunidade, deve ser instaurado procedimento de acompanhamento. 

Assim, antes da remessa dos autos à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para fins de homologação, determino a 
digitalização dos autos e instauração de Procedimento de Acompanhamento, vinculado a este 14º Ofício. Os anexos deverão também ser atrelados ao 
novo procedimento. 

Encaminhe-se cópia desta promoção à Associação Quilombola Porto Dom João, informando-lhe que, até que seja homologada ou 
rejeitada esta promoção de arquivamento, poderão ser apresentadas razões à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Ao final, remetam-se estes autos, com as homenagens de estilo, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, em Brasília, na forma da Lei 
Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993 e da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. 

De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n.° 87/06. 

Cumpra-se, dando-se baixa na distribuição. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00012891-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Inquérito Civil n° 1.14.000.002062/2016-81. 
 

Trata–se de inquérito civil instaurado com vistas à coleta regular e legal de elementos a respeito de irregularidades envolvendo a 
estrutura de funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, do município de Valença/BA: a ausência de disponibilização de veículo, pela 
Administração Municipal, para realização de vistorias pelo citado conselho, e a ausência de contratação de nutricionistas para prestar serviços relativos 
à elaboração de cardápio do preparo da alimentação oferecida na merenda escolar, nesse mesmo município, para posterior ajuizamento da ação cabível 
ou arquivamento, nos termos da lei. 

O procedimento foi instaurado a partir de redistribuição parcial (fls. 2/3) promovida nos autos do Inquérito Civil 
1.14.001.000184/2012-07, o qual apurou, no âmbito do Núcleo de Combate à Corrupção, representação feita pelos membros do referido conselho. 

Com vistas à instrução do feito, foram requisitadas informações atualizadas a respeito da alegada precariedade da estrutura do órgão. 
Em resposta, o CAE informou (fl. 95) que o veículo para realização de vistorias estava sendo disponibilizado regularmente pela 

Secretaria de Educação do município de Valença. Todavia, asseverou que o número de nutricionistas contratadas (duas) era insuficiente para o 
funcionamento do órgão. 

O município de Valença informou (fl. 113) que o conselho passaria a funcionar, a partir de janeiro de 2014, em prédio definitivo, 
com sala mobiliada e equipamentos próprios. Ressaltou que a disponibilização de veículo estava satisfatório e que foram contratadas duas nutricionistas 
para atender ao CAE. 

Em agosto de 2018, o Conselho de Alimentação Escolar informou (fls. 130/135) que a Secretaria de Educação do município em 
questão não disponibilizava veículo para que fossem realizadas as inspeções nas escolas e que o número de nutricionistas continuava insuficiente, assim 
como os equipamentos de informática fornecidos pelo Poder Executivo municipal. 

Às fls. 142/142v, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) esclareceu que o município vem sendo acompanhado 
pela autarquia por meio dos processos FNDE nº 23034.024992/2018-14, 23034.031899/2018-58 e 23034.029061/2018-02. Ressaltou a possibilidade de 
suspensão de repasse de recursos financeiros ao ente, conforme art. 41 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, em caso de o município não sanar as 
pendências com vistas ao pleno funcionamento do CAE. 

Em março de 2019, a Secretaria de Educação de Valença afirmou que estava disponibilizando veículo ao CAE uma vez por semana 
e que havia 5 nutricionistas prestando serviços ao conselho. 

Por sua vez, o CAE confirmou (fls. 286/287) que a quantidade de nutricionistas que desenvolviam as atividades de cardápio da 
alimentação escolar era suficiente. Contudo, ressaltou que a disponibilização de veículo para vistorias não estava regularizada — informações reiteradas 
pelo conselho às fls. 343v e 365. 

Por fim, diante da necessidade de adoção de medidas distintas em relação a cada irregularidade apontada pelo CAE, o despacho de 
fls. 385/385v determinou o desmembramento do objeto apurado, instaurando-se o Procedimento Preparatório 1.14.000.000466/2021-05 com vistas a 
apurar a não disponibilização de veículo para realização das atividades do conselho, remanescendo neste apuratório a questão referente à contratação de 
nutricionistas para prestar serviços relativos à elaboração de cardápio da merenda escolar. 

É o relatório. 
O presente apuratório deve ser arquivado. 
Com efeito, o objeto remanescente nos autos — a notícia de que o número de nutricionistas disponibilizado pelo município de Valença 

ao Conselho de Alimentação Escolar era insuficiente — foi devidamente corrigido, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de 
Educação às fls. 278 e pelo próprio CAE, autor da representação que deu origem ao Inquérito Civil 1.14.001.000184/2012-07 (fls. 286/287 e 365). 

Assim, restou demonstrada a correção da irregularidade apontada na representação, já que estão cadastradas 5 nutricionistas para 
desenvolvimento das atividades, sendo número suficiente para atender a demanda do CAE. Nesse ponto, ressalta-se que a falta de disponibilização de 
veículo para realização as vistorias está sendo apurada por meio do Procedimento Preparatório 1.14.000.000466/2021-05. 

Portanto, considerando que não há mais irregularidades a serem apuradas por este procedimento, promovo seu ARQUIVAMENTO, 
com fulcro no artigo 9º, caput, da Lei nº 7.347/1985. 

Comunique-se ao Conselho de Alimentação Escolar do município de Valença da presente decisão, em atenção ao art. 17, § 1º, da 
Resolução n° 87, de 3 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Finalmente, depois de comprovada a efetiva cientificação, remetam–se os autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal para o necessário exame desta promoção, conforme o art. 62, IV, da Lei Complementar n° 75/1993. 
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De qualquer forma, deverá ser providenciada a publicação da presente promoção de arquivamento no portal do Ministério Público 
Federal, de acordo com o art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n° 87/06. 

Cumpra–se, dando–se baixa na distribuição. 
 

FABIO CONRADO LOULA 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-LIM-CE-00000677-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República no 

Município de Limoeiro do Norte/Quixadá-CE, com fulcro na Constituição Federal, artigos 127 e 129; Lei Complementar n.º 75/93, artigo 6º, inciso VII; 
Resolução CNMP n° 23/2007, artigo 2°; Resolução CSMPF nº 87/2006, artigo 5º, e: 

CONSIDERANDO o contido no procedimento preparatório 1.15.001.000113/2020-79, instaurado para apurar possível instalação de 
postes de cimento na beira mar, na praia de Redonda, sem licença ambiental, bem como de construção de uma obra irregular (pequena casa) construída 
no local; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da CF/88, "promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos"; e 

CONSIDERANDO a necessidade de colher maiores informações sobre os fatos; 
RESOLVE converter o presente procedimento preparatório em INQUÉRITO CIVIL para apurar os fatos, determinando inicialmente: 
a) após os devidos registros, publique-se a presente portaria, cientificando a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 

6º da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 
b) cumpram-se as diligências investigatórias dispostas no despacho em apartado. 

 
FRANCISCO ALEXANDRE DE PAIVA FORTE 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL 
##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00015405-2021| 

PORTARIA Nº 41, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 Ref.: Notícia de Fato nº 1.16.000.000675/2020-95. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo seu Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais, considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 a 129 da Constituição da República e pelos arts. 6º, 7º e 8º da Lei Complementar 
75/1993; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º, inciso II, §§ 6º e 7º, no art. 4º e no art. 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007, bem 
como nos arts. 1º e 2º da Resolução CSMPF 87/2010, que regulamentam o Inquérito Civil; 

CONSIDERANDO a necessidade de complementar as informações angariadas, a fim de obter elementos para o convencimento do 
Ministério Público acerca das eventuais medidas que deverão ser adotadas no caso; 

RESOLVE converter a Notícia de Fato autuada sob o nº 1.16.000.000675/2020-95 em INQUÉRITO CIVIL, com os seguintes dados: 
INVESTIGADO(S)/ENVOLVIDO(S): Ana Paula da Rosa Quevedo e Instituto Educar e Crescer - IEC. 
REPRESENTANTE(S): Tribunal de Contas da Uniao. 
OBJETO: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO 427/2020 - TCU - Plenário. TC 016.819/2014-4. Trata-se do recurso 

de reconsideração interposto por Ana Paula da Rosa Quevedo e por IEC Instituto Educar e Crescer contra o Acórdão 590/2019-Plenário. 
1. Converta-se o presente procedimento em Inquérito Civil; 
2. Publique-se esta Portaria, como de praxe; 
3. Para fins de controle no Sistema Único, registre-se o prazo de tramitação por 
1(um) ano; 

 
PETERSON DE PAULA PEREIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-DF - PR-DF-00015404-2021| 
PORTARIA Nº 43, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Converte o Procedimento Preparatório nº 1.16.000.000183/2021-81 em Inquérito 
Civil. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, conferidas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e pelos artigos 6º, 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando o disposto no art. 2º, §6º, no art. 4º e no art. 7º, IV e §2º I e II, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do 
Ministério Público/CNMP, bem como nos artigos 1º e 2º da Resolução nº 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal/CSMPF, que 
regulamentam o Inquérito Civil; 

Considerando que o Procedimento Preparatório foi autuado nesta PR/DF em 22/01/2021, em razão do recebimento da Representação 
DIGI-DENÚNCIA 20210004313/2021 (PR-DF-00004527/2021); 
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Considerando que as questões versadas nos autos ainda demandam diligências para a formação do convencimento ministerial acerca 
das medidas a serem eventualmente adotadas, não cabendo, por outro lado, o arquivamento do procedimento; 

Converte o Procedimento Preparatório autuado sob o nº 1.16.000.000183/2021-81 em Inquérito Civil, tendo por objeto a apuração 
dos fatos abaixo especificados: 

"Apurar supostos atos de improbidade administrativa atribuídos ao Ministro da Saúde, em decorrência: a) da alegada ilegalidade da 
utilização de recursos públicos para aquisição de medicamentos cuja eficácia, para o tratamento da COVID-19, tem sido reiteradamente contestada pela 
comunidade científica; b) da suposta baixa execução orçamentária dos recursos federais nas ações específicas de combate à COVID-19; c) da alegada 
inadequação/omissão/insuficiência na destinação de EPIs e insumos ao SUS para combate à COVID (PP 1.28.000.001252/2020-71) e d) da suposta 
omissão de providências do Ministério da Saúde quanto a ações relacionadas à aquisição de vacinas, inclusive campanhas de comunicação, descritas em 
procedimentos em curso no âmbito do TCU". 

ENVOLVIDO(s): EDUARDO PAZUELLO; JAIR BOLSONARO. 
REPRESENTANTE: MANOEL EDUARDO DE BARROS. 
Determina: 
A comunicação desta Portaria à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão acerca da instauração do presente inquérito, encaminhando-lhe 

arquivo digital desta portaria, para fins de cumprimento da Resolução CSMPF nº 87/2006, art. 6º, c/c art. 16 (publicação no Diário Oficial); 
Que a(s) parte(s) responda(m) em conformidade com o objeto destes autos, toda e qualquer requisição deverá ser instruída com cópia 

da presente portaria de instauração, nos termos da Resolução CSMPF nº 87, de 6.4.2010, art. 9º, § 9º, incluído pela Resolução CSMPF nº 106, de 6.4.2010; 
A verificação do decurso do prazo de l (um) ano, a contar desta data, pelo gabinete do 2º Ofício de Atos Administrativos, Consumidor 

e Ordem Econômica. 
 

LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00006013-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com base nas suas atribuições 

constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República, e artigos 5º, I, h, II, d, III, d e 
6º, VII, da Lei Complementar nº 75/1993, e considerando o disposto na Resolução CNMP, nº 23/2007, e 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório - PP nº 1.17.000.002315/2019-57 instaurado para apurar o relato de LEILAMARIA 
DAS GRACAS PEREIRA PINTO NASCIMENTO noticiando a morosidade na tramitação de processos no âmbito da autarquia profissional, levando 
diversos deles à prescrição; 

CONSIDERANDO que, apesar de LEILAMARIA DAS GRACAS PEREIRA PINTO NASCIMENTO também noticiar que teria 
sido vítima de assédio moral cometido pelo então Vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, o Engenheiro 
Civil Ricardo de Lima Guariento, o fato em si refoge à esfera de atribuição do Ministério Público Federal. Porquanto relata caso de natureza disciplinar, 
que depende de instauração de sindicância, que ao Ministério Público Federal é vedado requisitar, nos termos do inciso III, Art. 7º, da Lei Complementar 
75/93. Conforme esclarecido pela Gerência de Auditoria do CONFEA, a abertura de tal sindicância depende da constituição de específica Comissão de 
Sindicância, norteada nos termos regimentais previstos e aplicáveis a cada autarquia federal (Confea/Creas) ou Mútua de Assistência, vinculados a este 
Sistema Profissionais; 

CONSIDERANDO que o CONFEA informou que consta do PAINT 20121 a realização de auditoria instrucional, orçamentária, 
contábil e financeira referente ao Crea-ES, oportunidade que serão verificados os procedimentos administrativos circunscritos àquele Regional, a exemplo 
de identificar a existência de incorrer em "morosidade na tramitação de processos, levando diversos à prescrição", bem como buscar identificar outros 
procedimentos que possam vir a afrontar ou, negligenciar, com a necessária e correta prática de autuação e instrução processual, na esfera administrava; 

CONSIDERANDO que cumpre ao Ministério Público Federal fiscalizar as providências administrativas por parte do CREA/ES que 
efetivamente esclareçam a situação em comento, bem como, caso seja realmente comprovado o assédio moral, promova as medidas eficazes para sanear 
o problema; 

RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.17.000.002315/2019-57 em INQUÉRITO CIVIL, para orientar a atuação do 
MPF, com vistas a eventuais medidas judiciais ou extra-judiciais a serem tomadas. 

O OBJETO deste Inquérito Civil Público é “acompanhar as providências administrativas tomadas por parte do CONFEA e do 
CREA/ES para prevenção e correção de eventuais erros, omissões, desvios com relação a suposta morosidade na tramitação de processos no âmbito do 
CREA/ES, levando diversos deles à prescrição"; 

DESIGNO como Secretária deste ICP (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Carla Gadelha Xavier, lotada 
neste gabinete; 

DETERMINO: 
1- Encaminhe-se cópia da portaria para publicação (art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007); 
2. Acautelem-se os autos em secretaria pelo prazo de 120 (cento e vinte dias). 

 
CARLOS VINICIUS SOARES CABELEIRA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00006102-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
 Referência: PP nº 1.17.000.000759/2020-91 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República abaixo assinado, com base nas suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; e nos artigos 5º e 6º  da Lei 
Complementar nº 75/1993: 
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CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República o PP nº 1.17.000.000759/2020-91, instaurado a partir do Memorando 
nº 10/2020 encaminhado pelo Procurador da República Paulo Augusto Guaresqui, para apurar, no âmbito da PRDC, as condições de funcionamento dos 
órgãos do Ministério da Saúde e a adoção de providências tendentes a torná-los mais eficientes, notadamente no que tange à imposição de condições para 
o cumprimento das decisões judiciais; 

CONSIDERANDO que instado a prestar informações, a Coordenação Geral de Assuntos Judiciais informou que, para conferir maior 
eficiência ao cumprimento das decisões judiciais que tenham como objeto impor à União a aquisição de medicamentos, insumos, material médico-
hospitalar e a contratação de serviços destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde Ricardo 
Barros editou a Portaria GM/MS n°2.556, de 5 de outubro de 2017, dispondo sobre a criação do Núcleo de Judicialização (atualmente institucionalizado 
na estrutura formal do Ministério da Saúde, por intermédio da Coordenação-Geral de Gestão de Demandas Judiciais em Saúde, face à edição do Decreto 
n 9.320, de 27 de março de 2018), com a finalidade de organizar e promover o atendimento das demandas judiciais no âmbito do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que, no que tange ao caso que deu ensejo à instauração dos presentes autos, verifica-se que, a despeito dos 
inúmeros atestados da Equipe Virtual de Alto Desempenho quanto à plena executoriedade da decisão judicial, bem como do Conselho Jurídico, houve 
um claro retardo da CGJUD no cumprimento da decisão. Ao final, a CGJUD informou que a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde - SAES não 
havia autorizado a despesa, razão por que o processo fora novamente enviado a secretaria executiva para adotar as providências necessárias ao 
cumprimento e somente em 15/04/2020, pelo despacho SEI n° 0014437771, a CGJUD informou que os medicamentos objeto da decisão foram incluídos 
no processo de compra n°25000.051078/2020-75; 

CONSIDERANDO que, em análise ao despacho proferido pelo Núcleo Jurídico da Atenção Especializada à Saúde (SEI 
00737.016092/2019-53), verifica-se que, após análise técnica e jurídica da CGJUD, os processos são direcionados à SAES, como área técnica detentora 
de ação orçamentária utilizada para Políticas desta natureza fundamentalmente para ciência e registro da necessidade de aporte orçamentário e 
subsequente prosseguimento, com envio dos autos, em casos que ensejam depósito judicial ao Fundo Nacional de Saúde, conforme Regimento Interno 
do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO, portanto, que compete à CGJUD realizar gestão administrativa junto aos entes coobrigados e pacientes, de forma 
a evitar a duplicidade, ou mesmo triplicidade, no cumprimento da decisão judicial, em prejuízo ao erário, conforme art. 7° da portaria 2566/2017, em 
especial o §4°; 

CONSIDERANDO que, frustrada a gestão administrativa com os entes coobrigados, ou no caso de decisão judicial que impute 
obrigação somente à União, compete à CGJUD, adotar as providências ao seu alcance para o cumprimento da decisão judicial, cabendo à Secretaria 
Finalística, titular do orçamento federal onerado pela decisão, apenas autorizar a despesa; 

CONSIDERANDO que, cabe à CGJUD decidir pela instauração de processo de depósito judicial, frente às peculiaridades do caso 
concreto, tomando as providências administrativas pertinentes, visto que o cumprimento de decisões judiciais é tarefa exclusiva da CGJUD; 

CONSIDERANDO que, diante disso, oficiou-se à CGJUD para que informe se medidas operacionais foram tomadas visando a tornar 
a gestão administrativa e a instrução dos processos mais célere de modo a viabilizar de forma mais adequada o cumprimento administrativo das ordens 
judiciais, no que se aguarda a resposta; 

CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de prosseguir diligenciando, bem como que já transcorreu o prazo de tramitação destes 
autos, Resolvo convertê-los em Inquérito Civil, com a seguinte ementa: "Apurar as medidas administrativas a serem tomadas no âmbito do Ministério da 
Saúde para tornar mais célere o cumprimento de decisões judiciais que envolvam o fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares." 

- Designo como Secretária deste IC (Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007, art. 4º, V) a servidora Márcia Vitor de M e Guerra; e 
- Publique-se a presente portaria, em atenção ao art. 4º, VI, da Portaria CNMP nº 23, de 17/09/2007. 

 
FABRÍCIO CASER 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00006495-2021| 

PORTARIA N° 27, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE GOIÁS, que ao final subscreve, no exercício de suas atribuições 
institucionais, e considerando o art. 77 da Lei Complementar n.º 75/93, e o art. 44, § 1.º, da Portaria PGR/PGE n.º 01/2019, 

RESOLVE: 
Art. 1.º DESIGNAR o Promotor de Justiça, Doutor Cassius Marcellus de Freitas Rodrigues, para continuar exercendo suas funções 

perante a 1.ª Zona Eleitoral de Goiás, no período de 15 de fevereiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021. 
Dê-se ciência ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e ao Procurador-Geral de Justiça de Goiás. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
CÉLIO VIEIRA DA SILVA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00006909-2021| 

PORTARIA Nº 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, com fulcro nas atribuições conferidas pelos arts. 
127 e 129 da Constituição Federal; art. 6º, VII, b, e art. 7º, I, da LC n. 75/93; o disposto na Resolução nº 174 do CNMP, e: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
Serviços de Relevância Pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, bem como promover 
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o Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do Patrimônio Público e Social e de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos (art. 129, II e III, da Constituição Federal e art. 6º, VII, "a", "b" e "d", da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado nos autos da Ação 
Civil Pública n. 1002578-22.2017.4.01.3600, que tramitou perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso; 

RESOLVE, com base nos artigos 8º e 9º, ambos da Resolução n. 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 
Público, INSTAURAR, por meio da presente portaria, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
tendo por objeto "Acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos da Ação Civil Pública n. 1002578-
22.2017.4.01.3600, que tramitou perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, entre o MPF, o IBAMA e o requerido ODIL PEREIRA 
CAMPOS FILHO (representado por meio de seu advogado constituído Ayslan Cleiton Morais, OAB/MT sob o n. 8.377)." 

Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 
MARIANNE CURY PAIVA 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00001416-2021| 

PORTARIA N° 3, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Referência: PP 1.21.005.000486/2020-11; Etiqueta: PRM-PPA-MS-
00001411/2021. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 
constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e III, da Constituição da República; do art. 4º, caput, da Resolução nº 23/2007 do 
Conselho Nacional do Ministério Público: 

(a) CONSIDERANDO o contido no PP nº 1.21.005.000486/2020-11, autuado em 29.06.2020, atualmente em trâmite no 3º Ofício 
desta Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS, Grupo Temático indígena, Município de Ponta Porã, que visa a acompanhar eventual 
frustração do direito de acesso à água aos moradores da Aldeia Kokuey, em Ponta Porã/MS; 

(b) CONSIDERANDO que decorreu o prazo de tramitação do presente PP sem que se reunissem elementos suficientes para a adoção 
de qualquer das medidas previstas no art. 4º, caput, da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

(c) CONSIDERANDO que o art. 6º da Constituição Federal preconiza são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados; 

(d) CONSIDERANDO que é objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, na linha do art. 3º, IV, da Carta Magna pátria; 

(e) CONSIDERANDO que, pelo despacho de etiqueta PRM-PPA-MS-00009289/2020, determinou-se a expedição de ofício à FUNAI 
em Ponta Porã, para que, no prazo de 10 dias, esclareça se os indígenas da Aldeia Kokuey ainda têm o seu direito de acesso à água frustrado pelo 
proprietário da fazenda São Francisco ou se o acesso à água é satisfatório, com os devidos comentários e exemplos pertinentes; CONSIDERANDO que, 
para tanto, foi expedido o OFÍCIO/MPF/PPA/MS/MJS Nº 594/2020 no dia 01.09.2020 (ver certidão de etiqueta PRM-PPA-MS-00009458/2020), mas 
não sobreveio resposta no prazo fixado, o que gerou ordem de reiteração de tal ofício (despacho de etiqueta PRM-PPA-MS-00011854/2020), com 
expedição, nesse norte, do OFÍCIO/MPF/PPA/MS/MJS Nº 796/2020, no dia  15.12.2020 (certidão de etiqueta PRM-PPA-MS-00011882/2020), com as 
advertências do art. 10 da Lei nº 7.347/85; CONSIDERANDO que, até a presente data, não sobreveio resposta ao OFÍCIO/MPF/PPA/MS/MJS Nº 
796/2020, em flagrante desídia, inércia, desrespeito, deslealdade, afronta e falta de cooperação da Coordenação Regional da FUNAI em Ponta Porã diante 
de requisição legal e legítima do MPF voltadas ao atendimento do interesse público; 

RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e na Resolução nº 87/2010 do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal, através da presente portaria, o INQUÉRITO CIVIL nº 1.21.005.000486/2020-11, tendo por objeto: 
"Acompanhar eventual frustração do direito de acesso à água aos moradores da Aldeia Kokuey, em Ponta Porã/MS". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à 6ª CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 
Para coibir conduta como a que o Coordenador Regional da FUNAI em Ponta Porã vem praticando in casu, o art. 10 da Lei nº 7.347/85 

estatui: 
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando 
requisitados pelo Ministério Público. 

Outrossim, com o intuito de penalizar o gestor ímprobo e violador dos princípios da administração pública, o art. 11 da Lei nº 8.429/92 
propala: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

E, na espécie, vislumbra-se, no mínimo, descumprimento aos princípios da legalidade, lealdade e da eficiência. 
Destarte, DETERMINO: 
1) extraia-se cópia integral deste procedimento, encaminhando-se-a, após, para distribuição ao 1º ou 2º Ofícios desta PRM, para fins 

de apuração e responsabilização pela prática, em tese, do crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 e do ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 
8.429/92; 

2) reitere-se, com cópia desta Portaria, o OFÍCIO/MPF/PPA/MS/MJS Nº 796/2020, encaminhado à Coordenação Regional da FUNAI 
em Ponta Porã, requisitando que, no prazo de 10 dias, finalmente esclareça se os indígenas da Aldeia Kokuey ainda têm o seu direito de acesso à água 
frustrado pelo proprietário da fazenda São Francisco ou se o acesso à água é satisfatório, com os devidos comentários e exemplos pertinentes, frisando 
que a conduta dessa Coordenação Regional da FUNAI, no caso concreto vertente, já foi encaminhada para a devida apuração e responsabilização criminal 
e por improbidade administrativa. 
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Determino, ainda, que a Secretaria entre em contato com a pessoa que receber o ofício supra e lhe avise que se trata de demanda 
urgente a ser repassada ao Coordenador Regional da FUNAI em Ponta Porã, certificando-se tudo nos autos. 

Escoado o prazo supra, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. 
 

MARCELO JOSÉ DA SILVA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-DRS-MS-00001061-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.21.001.000223/2020-33 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais (art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 1º, caput, e no art. 2º, inc. II, da Resolução n. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, no Município de Dourados, encaminhou notícia de 
fato de acordo com a qual “Edinilda Maria Nunes relata que faz tratamento com o médico Dr. Osmar Maia, no Hospital Universitário de Dourados/MS 
e há mais de 4(quatro) meses aguarda o agendamento da cirurgia de nefrolitotomia anatrófica com colocação de cateter duplo jota” sendo que “a agenda 
de cirurgias está travada e não há previsão para regularização dos atendimentos” (fls. 2/3 do doc. 1.1); 

CONSIDERANDO que, conforme noticiado, “o médico Dr. Osmar Maia considera inadequados a ‘óptica’ e o ‘fio’ disponíveis 
naquele hospital para realização do procedimento, razão pela qual não tem agendado cirurgias” (fls. 2/3 do doc. 1.1); 

CONSIDERANDO que, em 02.06.2020, o HU/UFGD informou ao MPF: “para a realização do procedimento médico acima 
mencionado, necessitamos do aparelho Ureterorrenoscópio, que se encontra em processo de licitação pública, autuada sob o n. 23005.011225/2018-84” 
(doc. 11); 

CONSIDERANDO que, em 27.07.2020, o hospital também informou (doc. 17): 
(a) “os procedimentos anteriores ao da paciente Edinilda se encontram suspensos devido ao material (ótica do RTU) ter apresentado 

defeito e também estar em fase de aquisição de uma nova”; e 
(b) “atualmente todos os procedimentos cirúrgicos caracterizados como eletivos se encontram suspensos devido a pandemia do 

COVID-19”; 
(c) “o aparelho Ureterorrenoscópio imprescindível para a realização do procedimento apresentou defeito por volta do mês 08/2018, 

após avaliação da empresa responsável pela manutenção, tornou-se inviável o conserto do mesmo. Sendo mais vantajoso a aquisição de um novo 
equipamento, atualmente se encontra em processo de compra”; 

(d) “referente a realização do procedimento por via convencional ‘aberta’, a consideração quanto a qualidade dos fios cirúrgicos 
apontada pelo Dr. Osmar Maia Filho é um caso isolado e a equipe técnica está avaliando o caso para a sua realização. Independentemente das condições 
apresentadas pelo médico, as cirurgias serão retomadas tão logo se encerre a suspensão das cirurgias eletivas pela SEMS”; 

CONSIDERANDO que restou fracassada a aquisição do aparelho Ureterorrenoscópio por meio do Processo de Licitação n. 
23005.011225/2018-84, conforme informações prestadas pelo HU/UFGD em 07.07.2020 (fls. 3/4 do doc. 17.1) e 30.10.2020 (doc. 26.1); 

CONSIDERANDO que, em 30.10.2020, o HU/UFGD também informou que “os fios disponíveis no estabelecimento encontram-se 
adequados para intervenção cirúrgica por via convencional aberta e, para além do fio cirúrgico adequado, faz-se necessária a reativação do serviço de 
cirurgia geral, suspenso pelo gestor municipal por meio da Resolução SEMS n. 19 (9844150) para atendimento à pandemia por Covid-19, o que implica 
também na necessidade de redução do quantitativo de leitos excedentes de Covid-19 para devolução do espaço físico e força de trabalho à Unidade de 
Cirurgia Geral para atividades de ensino e assistência” (doc. 26. 2); 

CONSIDERANDO que, atualmente, a aquisição do aparelho Ureterorrenoscópio vem sendo realizada pelo HU/UFGD por meio de 
novo processo licitatório, o qual, conforme informado em 11.02.2021, “se trata de uma aquisição por Intenção de Registro de Preços (IRP) no Pregão 
Eletrônico PE 29/2020, UASG 155020, processo 23533.038766/2019-62 o qual já se encontra com ata de registro de preços assinada e em processo de 
habilitação SIASG” (pág. 4 do doc. 32.1); e 

CONSIDERANDO, portanto, que as cirurgias de nefrolitotomia anatrófica do HU/UFGD ainda estão paralisadas em razão da falta 
do aparelho Ureterorrenoscópio e também da suspensão das cirurgias eletivas pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados como medida de 
enfrentamento da COVID-19 (coronavírus). 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto investigar a suspensão das cirurgias de nefrolitotomia anatrófica pelo 
Hospital Universitário da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os presentes autos como Inquérito Civil, vinculando-o à 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) (tema: 10064 – Saúde). 

Como diligência investigatória inicial, determino, ao técnico administrativo deste MPF: 
(i) a suspensão da investigação, pelo prazo de 60 dias; e 
(ii) após o decurso desse prazo, o envio de ofício ao HU/UFGD, com cópia da presente decisão e do doc. 32.1 (pág. 4), com 

fundamento no art. 8º, inc. II, da Lei Complementar n. 75/93, pra que, no prazo de 10 dias úteis, informe a atual situação da aquisição do aparelho 
Ureterorrenoscópio por meio da “Intenção de Registro de Preços (IRP) no Pregão Eletrônico PE 29/2020, UASG 155022, processo 23533.038766/2019-
62”. 

Proceda-se o registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do 
artigo 15 da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-DRS-MS-00001062-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ref.: Procedimento Preparatório n. 1.21.001.000704/2020-49 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), por meio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais (art. 127, caput, e no art. 129, inc. II, da Constituição Federal; no art. 1º, caput, e no art. 2º, inc. II, da Resolução n. 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que a Associação de Defesa dos Usuários de Políticas Públicas de Dourados encaminhou ao Ministério Público 
Federal (MPF) cópia de diversos documentos relacionados com a utilização, pela Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, no pagamento da folha 
salarial de seus servidores, dos recursos públicos transferidos pelo Ministério da Saúde para o custeio das ações de enfrentamento da COVID-19 
(coronavírus) (docs. 1.1, 1.3 e 1.4); 

CONSIDERANDO que, conforme noticiado, a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, por meio da Comunicação Interna n. 
728/2020 (doc. 1.4), indicou ao Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, a “relação dos servidores sendo contratados e 
efetivos que estão diretamente ou indiretamente ligados ao combate do COVID-19”; 

CONSIDERANDO que essa relação contém a indicação de alguns servidores municipais que ocupam cargos públicos e estão lotados 
em setores (tais como “compras”, “almoxarifado”, “contabilidade” e “assessoria especial”) que, ao menos aparentemente, não estão relacionados com o 
efetivo enfrentamento da COVID-19; 

CONSIDERANDO que ainda não foi juntada aos autos a resposta da  Secretaria Municipal de Saúde de Dourados à requisição 
ministerial formulada em 04.12.2020 (doc. 31), recebida por ela em 18.12.2020 (doc.35) e já reiterada em 09.02.2021 (doc. 39); 

CONSIDERANDO, ademais, a insuficiência do prazo de tramitação do presente procedimento preparatório para a realização de todas 
as diligências necessárias ao esclarecimento do fato investigado; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL tendo por objeto investigar se a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados está 
indevidamente utilizando recursos federais, transferidos pelo Ministério da Saúde especificamente para o custeio de ações de enfrentamento da Covid-
19, no pagamento da folha salarial de servidores municipais que, de fato, não atuam no combate da doença. 

Em consequência, determino ao Setor Jurídico que autue esta Portaria e os presentes autos como Inquérito Civil, vinculando-o à 1ª 
Câmara de Coordenação e Revisão (1ª CCR) (tema: 10065 - Repasse de Verbas do SUS). 

Com a resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Dourados à requisição ministerial formulada em 04.12.2020 (doc. 31) e já 
reiterada em 09.02.2021 (doc. 39), venham os autos conclusos para análise. 

Proceda-se o registro e publicação da presente Portaria de Instauração, controlando o prazo de eventual prorrogação, na forma do 
artigo 15 da Resolução n. 87/2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 
LUIZ EDUARDO DE SOUZA SMANIOTTO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00001334-2021| 
PORTARIA N° 9, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e VI da Constituição da República; do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público: (a) CONSIDERANDO o contido no nº PRM-PPA-MS-00000141/2021 e na Promoção de Arquivamento PRM-
PPA-MS-00000008/2021, nos autos do IC 1.21.005.000052/2013-83; (b) CONSIDERANDO o papel institucional de zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
(c) CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições; RESOLVE instaurar, com base 
na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, através da presente Portaria, o PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO 
nº PRM-PPA-MS-00000141/2021, tendo por objeto: "Acompanhar o acesso à inscrição no CadÚnico dos indígenas pertencentes às comunidades 
indígenas nos municípios de atribuição desta PRM em Ponta Porã/MS". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 
Nesse contexto, DETERMINO a expedição de notificação ao indígena Tonico Benites a sugestão de inserção da questão do acesso 

ao CadÚnico por indígenas nos municípios de atribuição desta PRM para a próxima reunião de lideranças indígenas da nossa região e, caso aquiesça, 
que informe ao servidor Juliano sobre a previsão de data e hora para tanto. 

Após, vista ao servidor Juliano, para que tome conhecimento do inteiro teor da Promoção de Arquivamento PRM-PPA-MS-
00000008/2021 e prospecte as informações necessárias para transmissão aos indígenas. 

Certifique-se nos autos sobre a data prevista para a realização da reunião e eventual deslinde. 
 

ALEXANDRE APARIZI 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PRM-PPA-MS-00001349-2021| 
PORTARIA N° 12, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador da República que ao final assina, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e infraconstitucionais, nos termos do art. 129, incisos II e VI da Constituição da República; do art. 9º da Resolução nº 174/2017 do 
Conselho Nacional do Ministério Público: (a) CONSIDERANDO o contido no nº PRM-PPA-MS-00011664/2020 e na instrução do IC 
nº1.21.005.000263/2014-05, homologado nos termos do Voto PGR-00001821/2020; (b) CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, políticas públicas ou instituições; RESOLVE instaurar, com base na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, através da presente Portaria, o PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO nº PRM-PPA-MS-00011664/2020, tendo por objeto: 
"Acompanhar  a  correção  das  irregularidades  de  estrutura  física e operacional do Polo de Saúde Indígena/CASAI em Amambai/MS". 

Autue-se, registre-se e dê-se ciência à CCR/MPF. Solicite-se a publicação via sistema Único. 
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Nesse contexto, DETERMINO a juntada de cópia da Promoção de Arquivamento PRM-PPA-MS-00008007/2019 e do Voto PGR-
00001821/2020. 

Após, agende-se reunião a ser presidida e desenvolvida pelo servidor Juliano e os responsáveis pelo Polo SESAI/Amambai e 
CASAI/Amambai, com o intuito de monitorar a atual situação de suas estruturas física e operacional. 

Em seguida, certifique-se o necessário nos autos, tornando-os conclusos para deliberação. 
 

ALEXANDRE APARIZI 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00001091-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000016/2020-10. Objeto: Apurar 
suposto extravio de verbas do FNDE/PDDE, possivelmente cometido pelo ex-
gestor do Caixa Escolar Albino Rodrigues Pinto (gestão 2016/2019), da Escola 
Estadual Artur José dos Passos, localizada no município de Pintópolis/MG. 
Câmara: 5ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República titular do 3º Ofício da Procuradoria da República no 
Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 
artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO as informações da representação noticiando que o antigo gestor do Caixa Escolar Albino Rodrigues Pinto (gestão 
de 31/12/2015 a 23/01/2019) apresentou prestação de contas com irregularidades, uma vez que as notas fiscais que comprovariam os gastos estariam 
adulteradas, em desconformidade com os ditames do art. 5º da Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Estadual de Educação de Minas constatou irregularidades nas prestações de contas apresentadas 
pelo Caixa Escolar Albino Rodrigues Pinto, bem como identificou cheques nominais ao ex-gestor, notas fiscais adulteradas e cheques sem as devidas 
notas fiscais; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 
prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 
para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 
das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 
SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 
Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 

inquérito civil. 
Após as providências acima arroladas, considerando o interesse do representado em celebrar ANPC (documento: 45) oficie-se ao 

FNDE, com cópia do despacho PRM-MOC-MG-00004664/2020 (documento: 25), para que informe, no prazo de 20 (vinte) dias, o valor consolidado de 
eventual dano ao erário causado pela falta de prestação de contas das verbas do PDDE (exercício 2016-2018), pelo Caixa Escolar Albino Rodrigues 
Pinto. 

Em seguida, acautelem-se os autos na SUBJUR até a juntada de resposta ou a certificação do decurso do prazo respectivo. Após, 
conclusos. 

Montes Claros/MG, conforme data da assinatura eletrônica. 
 

MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-JUA-MG-00000415-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
REF.: Procedimento Preparatório N. 1.22.025.000044/2020-91. Objeto: Apurar 
supostas ocupações irregulares de áreas pertencentes à empresa pública 
CODEVASF, nas proximidades da barragem Bico da Pedra, em localidade 
denominada “Colonização Bico da Pedra”. 
 

O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República do Município de Janaúba/MG, Lilian Miranda Machado, no 
exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar 
nº 75/93, e: 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 101 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2006; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 
prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos neste procedimento preparatório não são suficientes para 
autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento preparatório em epígrafe, para apurar supostas ocupações 
irregulares de áreas pertencentes à empresa pública CODEVASF, nas proximidades da barragem Bico da Pedra,  em localidade denominada “Colonização 
Bico da Pedra”, de modo a subsidiar a adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento. 

AUTUE-SE E PUBLIQUE-SE a presente portaria, alterando-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do SISTEMA ÚNICO 
e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da 
Procuradoria da República no Município de Janaúba na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão 
consolidada). 

DESIGNO a Assistente de Gabinete desta Procuradoria da República em Janaúba para secretariar o presente inquérito civil. 
Após as providências acima arroladas, e tendo em vista que o Ofício encaminhado à CODEVASF (35/2021-

MPF/PRMJUA/GAB/LMM) ainda se encontra dentro do prazo concedido para resposta, determino o acautelemento dos autos no SJUR até a juntada da 
resposta ou a certificação do decurso do respectivo prazo. 

Após, venham os autos conclusos. 
 

LILIAN MIRANDA MACHADO 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MOC-MG-00001094-2021| 
PORTARIA Nº 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ref. Procedimento Preparatório - PP nº 1.22.005.000134/2020-10. Objeto: Apurar 
se as comunidades quilombolas pertencentes à atribuição desta Procuradoria estão 
tendo assistência adequada, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19), tais como: acompanhamento médico, para esclarecimento de dúvidas 
e de formas de prevenção e contágio da doença, bem como atendimento de casos 
suspeitos; e fornecimento de cestas básicas e de produtos de higienização e 
limpeza. Câmara: 6ª Câmara de Coordenação e Revisão. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República titular do 3º Ofício da Procuradoria da República no 

Município de Montes Claros/MG, MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, legitimado pelo 
artigo 129, inciso III da Constituição e pelo art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93, e: 

CONSIDERANDO as informações contidas no Ofício-Circular n.º 7/2020/MPF/PRMG, noticiando que foi instaurado o IC nº 
1.22.000.000939/2020-11 na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão – PRDC (28° Ofício), a partir de representação da Federação das 
Comunidades Quilombolas/MG; 

CONSIDERANDO a resposta apresentada pela CONAB, por meio do Ofício n. CONAB-SUREG/MG nº 001226, informando que, 
apesar de possuir parcerias firmadas junto ao Ministério da Cidadania (MC) e à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNPIR/MMFDE), materializada por meio de Termo de Execução Descentralizada (TED), 
não houve previsão de atendimento a comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais; 

CONSIDERANDO as informações prestadas pela Fundação Cultural Palmares (documento 16) e pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais (documento 17); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º, §§ 1º, 2º e 4º, da Resolução n. 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal, bem como do artigo 2º, §§ 6º e 7º, da Resolução 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento preparatório tem prazo 
de duração de 90 (noventa) dias, prorrogável pelo mesmo período, uma única vez, servindo apenas à realização de diligências preliminares, nos casos em 
que não for possível, desde logo, a adoção de alguma das providências relacionadas no art. 4º, caput, da Resolução CSMPF nº 87/2010; 

CONSIDERANDO que, de acordo com aqueles mesmos dispositivos, deve o membro do Ministério Público, uma vez vencido o 
prazo do procedimento preparatório, promover o seu arquivamento, ajuizar a respectiva ação civil pública ou, ainda, convertê-lo em inquérito civil; 

CONSIDERANDO que os elementos de convicção até o momento reunidos no presente procedimento preparatório não são suficientes 
para autorizar deliberação de arquivamento ou propositura de ação civil pública, indicando a necessidade de continuação das investigações a cargo do 
Ministério Público Federal; 

RESOLVE converter, em inquérito civil de mesmo número, o procedimento em epígrafe, com a finalidade de subsidiar futura adoção 
das medidas judiciais cabíveis ou promoção de arquivamento, ampliação ou desmembramento do feito. 

Autue-se a presente portaria como peça inaugural do inquérito civil, incluindo-se o objeto do inquérito civil no campo “resumo” do 
SISTEMA ÚNICO e enviando-se cópia da presente portaria, por meio eletrônico, à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
para fins de ciência, e à Procuradoria da República em Minas Gerais, para fins de publicação na página da Procuradoria da República no Município de 
Montes Claros na rede mundial de computadores (art. 5º, inciso VI, da Resolução CSMPF nº 87/2010 – versão consolidada). 

Registre-se esta portaria em livro próprio, para controle do prazo previsto no art. 15 da Resolução CSMPF n. 87/2010. 
Designo o Técnico de Apoio ao Gabinete deste Ofício nesta Procuradoria da República em Montes Claros para secretariar o presente 

inquérito civil. 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 102 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

Após as providências acima arroladas, tendo em vista a informação constante na certidão PRM-MOC-MG-00000989/2021 
(documento: 32), providencie-se a reiteração da requisição contida no Ofício nº. 1299/2020 - MPF/PRM-MOC/GAB/MMC (documento: 29). 

Por fim, acautelem-se os autos na SUBJUR até a juntada de resposta ao ofício ou a certificação do decurso do prazo respectivo. Após, 
conclusos. 

 
MARCELO MALHEIROS CERQUEIRA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00005803-2021| 

PORTARIA Nº 15, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República ao final assinado, no uso de suas atribuições legais, com base 
no art. 129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, de 20.5.1993, na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, e na Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando sua função institucional de defesa do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e coletivos, em âmbito 
preventivo e repressivo, cabendo-lhe promover o Inquérito civil e a Ação civil pública, consoante dispõe o art. 129, inciso III, da Constituição Federal e 
o art. 5º, inciso II, alínea d, e inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do art. 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da Lei 
Complementar 75/93, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa do meio ambiente e de outros interesses sociais, difusos e 
coletivos; 

Considerando o recebimento de notícia de possível desvio em recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde à Secretaria de 
Saúde do Estado do Pará, em decorrência de seleção de projeto no âmbito do concurso "inovaSUS", edição de 2019; 

Considerando que há indícios de improbidade administrativa, bem como há necessidade de realização de diligências para melhor 
avaliar as irregularidades apontadas; 

Resolve converter em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO estes autos, tendo por objeto apurar possíveis ilegalidades no Instituo Evandro 
Chagas; 

Determina-se inicialmente: 
Autue-se a presente portaria e a Notícia de Fato que a acompanha como inquérito civil; 
Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 

Federal, para os fins previstos nos arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 
 

BRUNO ARAÚJO SOARES VALENTE 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00006072-2021| 
PORTARIA Nº 9, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, inciso V, da Constituição Federal; no art. 

5º, inciso III, alínea "e", da Lei Complementar nº 75/93; e no art. 8º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando que o artigo 129, nos seus incisos II, III e IX, da Constituição Federal, determina como função institucional do 

Ministério Público, respectivamente: "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua 
finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas"; 

c) considerando a incumbência prevista no art. 6º, incs. VII, XII, XIV e art. 7º, inciso I da Lei Complementar nº 75/93; 
d) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 
e) considerando o disposto na Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
Determina a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 

instituições, tendo por objeto, em atendimento ao contido no art. 8º, inc. II, da Resolução CNMP nº 174/2017, a apuração dos fatos abaixo especificados: 
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Acompanhar e fiscalizar de forma continuada, políticas públicas e instituições de ensino, notadamente 

sobre readmissão de gestora escolar em instituição de ensino indígena, com fulcro no art. 8, II, da Resolução 174/2017 da CNMP. 
AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: O representante solicitou sigilo dos dados. 
REPRESENTADO: Secretaria do Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba 
Por fim, determino que sejam realizados os registros de estilo no sistema de cadastramento informático. 

 
JOSÉ GODOY BEZERRA DE SOUZA 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00009843-2021| 

PORTARIA Nº 147, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 195/2021/GAB-PGJ, resolve 
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D E S I G N A R 
a Promotora de Justiça LARISSA HAICK VITORASSI BATISTIN para exercer a função de Promotora Eleitoral Substituta perante 

a 143ª ZE de Cascavel/PR, no período de 22/02/21 a 26/02/21, nos termos da Lei Complementar n° 75/93, Lei Federal n° 8.625/93 e Resolução Conjunta 
n° 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00009845-2021| 
PORTARIA Nº 148, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 194/2021/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
o Promotor de Justiça CLÁUDIO PRESTES JÚNIOR para exercer a função de Promotor Eleitoral Substituto perante a 126ª ZE de 

Corbélia/PR, no período de 25/02/21 a 09/03/21, nos termos da Lei Complementar n° 75/93, Lei Federal n° 8.625/93 e Resolução Conjunta n° 01/2012-
PRE/PGJ, de 29/05/12. 

 
ELOISA HELENA MACHADO 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00007722-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO Nº 140, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

(RESOLUÇÃO CNMP Nº 174/2017) Notícia de Fato nº 1.26.000.003269/2020-
38 
 

Cuida-se de notícia, formulada por IGOR FALCAO ANDRADE, de suposta exposição abusiva de pessoa com transtorno de 
borderline em programa televisivo denominado "A Fazenda", na Rede Record de Televisão, nos seguintes termos: 

BOA TARDE, EU GOSTARIA DE PEDIR QUE O MINISTERIO PUBLICO INTERVENHA EM UMA DETERMINADA 
PROGRAMAÇÃO DA REDE RECORD DE TELEVISÃO, QUE É O REALITY SHOW ¿¿ A FAZENDA¿¿ AONDE HÁ UMA PARTICIPANTE 
CHAMADA RAISSA BARBOSA, PORTADORA DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE, AONDE A SUA CONDIÇÃO 
PSICOLOGICA ESTÁ SENDO TRATADA DE UMA FORMA VEXATORIA E DESRESPEITOSA POR PARTE DA PRODUÇÃO, FERINDO OS 
PRINCIPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DE LEIS DE PROTEÇÃO A INVIDIDUOS COM PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL, A MESMA 
JÁ APRESENTOU DIVERSOS SURTOS PSICOTICOS DENTRO DO CONFINAMENTO E A PRODUÇÃO DA EMISSORA REDE RECORD NÃO 
REALIZA UMA INTERVENÇÃO, TUDO EM PROL DE UM FALSO ENTRETENIMENTO NOCIVO E ABUSICO COLOCANDO A 
INTEGRIDADE FISICA DA MESMA E DE OUTRAS PESSOAS EM RISCO. 

https://www.hypeness.com.br/2020/10/transtorno-borderline-a-escolha-deraissa-barbosapara-a-fazenda-e-um-risco-assumido-pela-
record/ 

https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2020/10/16/record-precisa-ser-maistransparente-e-contar-como-esta-
lidando-com-raissa.htm 

https://www.dci.com.br/dci-mais/entretenimento/a-fazenda-2020/a-fazenda-2020-porqueos-surtos-de-raissa-nao-sao-
entretenimento/29237/ 

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/a-fazenda-especialista- analisa-novosurto-de-raissa-dor-emocional-grande 
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/borderline-especialista- afirma-queraissa-pode-ter-novos-surtos-na-fazenda 
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/sindrome-de- borderline-record-naosabe-como-agir-com-raissa-em-a-fazenda 
https://www.metropoles.com/saude/borderline-entenda-transtorno-que- atinge-raissa-doreality-a-fazenda 
Considerando a ausência de informações médicas fidedignas sobre o real estado de saúde da integrante e a relação de causalidade 

entre eventual doença e o seu comportamento no reality show, bem como sobre o acesso da participante ao seu tratamento pela produção do programa, 
determinou-se, como providência preliminar, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNMP nº 174/2017, a expedição de ofício à Rede 
Record de Televisão, solicitando esclarecimentos sobre o caso (Documento 10). 

Após reiteração (Documento 17), a empresa televisiva requereu cópia integral dos autos (Documento 19), o que foi deferido em 14 
de janeiro de 2021 (Documento 22). A Record solicitou dilação de prazo para apresentação de resposta ao expediente até o dia 19 de fevereiro de 2021 
(Documento 26), o que foi novamente deferido pelo MPF (Documento 27). 

A empresa apresentou, então, manifestação sobre o caso, informando que (Documento 30): 
a) não existe qualquer interferência da RecordTV no reality show, pois a diferença de personalidade entre os participantes e o jogo 

escolhido por cada um é que acaba dando vida ao programa e conquistando o público, sem roteiro pré-definido; 
b) com relação ao caso da participante Raíssa, a emissora não interveio no ar para não prejudicar eventual estratégia de jogo da 

participante, mas lhe ofereceu o auxílio de profissionais da área de saúde, os quais a atenderam até o momento de sua eliminação do programa, por 
escolha do público; 

c) apenas um profissional capacitado pode atestar se a participante era portadora ou não da Síndrome de Borderline, mas, 
independentemente do ocorrido, Raíssa recebeu atendimento médico, não correndo qualquer risco e não colocando qualquer outro participante também 
em risco; 

d) os sintomas da síndrome citada são leves e tratáveis de forma simples, de sorte que jamais poderão impedir o convívio em sociedade 
da pessoa diagnosticada; 

e) a emissora ciente de seus deveres e obrigações principalmente pelo respeito a pessoa humana, jamais deixou de enfrentar qualquer 
situação no reality "A Fazenda", e sempre, quando necessário, prestou todos os auxílios aos participantes; 
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f) garante-se que a Raíssa foi disponibilizado todo o suporte médico necessário, tais como psicóloga e psiquiatra, que fizeram seu 
acompanhamento durante o programa (assim como de todos os participantes que necessitassem); 

g) durante a veiculação do reality uma ambulância fica 24 horas à disposição dos participantes, bem como uma equipe médica de 
diversas modalidades, para atendimentos médicos; 

h) a emissora não teve acesso aos prontuários e análises clínicas de Raíssa, por se tratar de documentos sigilosos, mas teve a garantia 
das profissionais que a atenderam de que ela estava bem e tinha interesse e capacidade física e mental de permanecer no programa; 

i) a emissora fez o que estava ao seu alcance para que a participante permanecesse segura além de física e emocionalmente estável, 
independentemente de ser esta ou não portadora da síndrome de borderline. 

É o que se põe em análise. 
De início, registre-se que Raíssa Barbosa foi eliminada da 12ª edição do programa televisivo "A Fazenda" em 27 de novembro de 

2020, como se verifica em pesquisa na rede mundial de computadores. A edição do "reality show" de que ela participou, por sua vez, encerrou-se em 17 
de dezembro de 2020, segundo matéria da Folha de São Paulo. Logo, resta prejudicada a adoção de providências quanto à situação específica dessa 
participante, conforme requerido pelo(a) noticiante. 

Ademais, e especialmente considerando as informações prestadas pela emissora, tampouco se vislumbra situação de lesão a direitos 
coletivos ou de repercussão social de gravidade que justifique a atuação do MPF. 

O Programa "A Fazenda" tem formato de reality show, gênero baseado na vida real que consiste em demonstrar o convívio entre um 
grupo de pessoas, explorando as relações e conflitos decorrentes do comportamento cotidiano. Assim, os telespectadores certamente não esperam 
encontrar apenas conteúdo educativo. 

Ainda, por mais que os reality shows sigam um roteiro predeterminado e que a produção seja responsável por boa parte dos 
acontecimentos, não há como negar que os participantes acabam mostrando o máximo de sua vulnerabilidade, fator este determinante para atrair a atenção 
do público para esse formato de programa. É justamente a imprevisibilidade do formato que atrai o espectador, que ao consumir esse tipo de programação 
está sujeito a se deparar com a veiculação do comportamento humano explícito, com seus erros e acertos. 

Entretanto, não é possível afirmar que determinados comportamentos, tais como os noticiados, configurem uma irregularidade 
cometida pela emissora de televisão. No caso presente, como relatado acima, a emissora garantiu haver disponibilizado a Raíssa todo o suporte médico 
e psicológico durante sua permanência no programa, tendo sido verificada, pelos profissionais que a acompanharam, sua aptidão física e mental para 
continuar na competição. 

As imagens exibidas, com cenas de altercações e xingamentos, ainda que possam incomodar alguns telespectadores - os quais têm a 
opção de não assistir -, não se revelam ofensivas ou chegam a macular direitos fundamentais da coletividade, a ponto de justificar a intervenção do 
Ministério Público. 

Ante o exposto, determino o arquivamento liminar desta notícia de fato, com fundamento no art. 4º da Resolução nº 174/2017 - 
CNMP. 

Comunique(m)-se, eletronicamente, devendo o(a) representante ser cientificado(a), inclusive, acerca do cabimento de recurso. Em 
havendo recurso, voltem-me para apreciar eventual reconsideração (art. 4º, § 2º). No caso de não haver a interposição de recurso no prazo cabível, 
arquivem-se estes autos, nos termos do art. 5º da citada resolução. 

 
CAROLINA DE GUSMÃO FURTADO 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000680-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ref.: IC n.1.26.004.000324/2018-83 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, oficiante na Procuradoria da República Polo 
Salgueiro/Ouricuri, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro nos arts. 37, caput, e 129, inciso II da Constituição Federal, c/c 
os arts. 1º, 2º, 5º, inciso I, "h" da Lei Complementar n.75/93; 

CONSIDERANDO o disposto no caput do art. 127 da Constituição Federal, segundo o qual o Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para “a proteção dos interesses 
individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao 
consumidor” (art. 6º, VII, "c" da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que a Convenção OIT n. 169, que trata dos povos indígenas e tribais, estabelece, em seu art. 14.1, que se deverá 
reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam e, além disso, deverão ser adotadas 
medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência; 

CONSIDERANDO, também, o disposto no art. 14.2 da mesma Convenção, segundo o qual os governos deverão adotar as medidas 
que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de 
propriedade e posse; 
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CONSIDERANDO, ainda, o seu art. 14.3, que estabelece o dever de serem ser instituídos os procedimentos adequados, no âmbito 
do sistema jurídico nacional, para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados; 

CONSIDERANDO que o direito à propriedade dos povos tribais, mais especificamente das comunidades remanescentes de 
quilombos, também é reconhecido pela Constituição Federal, em seu artigo 68 do ADCT, segundo o qual aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos; 

CONSIDERANDO que o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 
por remanescentes das comunidades dos quilombos é regulamentado pelo Decreto n. 4.887/03; 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3239/DF, considerou constitucional e manteve, em sua 
integralidade, o Decreto n. 4887/2003; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 4887/03 estabelece, em seu artigo 3º, que compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos; 

CONSIDERANDO que as etapas de titulação de um território quilombola estabelecidas pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) são, respectivamente, autodefinição quilombola, elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), 
publicação do RTID, portaria de reconhecimento, decreto de desapropriação e titulação; 

CONSIDERANDO que, no curso do Inquérito Civil n. 1.26.004.000324/2018-83, foi constatada injustificável mora do INCRA na 
conclusão dos procedimentos administrativos necessários à titulação das terras da Comunidade "Águas do Velho Chico", no município de Orocó/PE; 

CONSIDERANDO que, no âmbito do Inquérito Civil em referência, constatou-se o agravamento dos conflitos na região, o que 
somente corrobora a necessidade de o INCRA imprimir um tratamento célere à questão; 

CONSIDERANDO, por fim, que a falha do Estado em se desincumbir, em prazo razoável, de todas as medidas administrativas 
necessárias à concretização de direitos previstos em tratados internacionais e na Constituição Federal constitui violação às normas neles protegidas, 
sujeitando o ente estatal e os seus agentes à responsabilização judicial; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao Superintendente do INCRA, THIAGO ANGELUS CONCEIÇÃO BRANDÃO, que: 
a) retome, imediatamente, o procedimento de regularização fundiária do território quilombola de Águas do Velho Chico, em 

Orocó/PE, a partir da fase em que se encontra, qual seja, a finalização da segunda etapa, que diz respeito à conclusão do RTID, e comprove, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, o cumprimento de todas as atribuições administrativas necessárias à conclusão das etapas sob responsabilidade do 
INCRA/PE. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO E ADVERTÊNCIAS LEGAIS: A presente recomendação tem por finalidade cientificar 
formalmente quanto a todas as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção 
das providências legais e judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja contra o ente público, seja diretamente contra o(s) gestor(es), caso 
fique demonstrada a prática de ato ímprobo. 

Fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que informe a esta Procuradoria se acatará os termos da recomendação. 
Publique-se no sítio eletrônico desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução 

CSMPF n.87/06. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000682-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 6, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88 ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 
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CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Belém do São Francisco, GUSTAVO HENRIQUE GRANJA CARIBÉ, eleito para o quadriênio 

2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
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d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 
obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
que a realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g) adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 
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i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indiques empre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 
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u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000683-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 7, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 
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CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação ,a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Cabrobó, ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
que a realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 
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g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 
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l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000684-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 8, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 
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CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Carnaubeira da Penha, ELIZIO SOARES FILHO, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
que a realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 
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h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente e de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
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a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000685-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 9, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 
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CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR à prefeita de Cedro, MARLY QUENTAL DA CRUZ, eleita para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
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c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 
Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 

d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 
obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
quea realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 
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i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 
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t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000686-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 10, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 
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CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Mirandiba, EVALDO BEZERRA DE CARVALHO, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
que a realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 
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g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 
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k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000687-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 11, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 
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CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Orocó, GEORGE GUEBER CAVALCANTE NERY, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
que a realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 
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h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
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a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000688-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 12, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com os arts. 127, caput e 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando à melhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c” da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 
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CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízo ao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplo de “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida e cartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada a ausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Parnamirim, FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I da Lei n.8.666/93). 
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c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 
Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 

d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 
obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g. merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
que a realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em que houver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, III da Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que a visita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, deixando 
dolosamente de apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a empresa 
meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresas na fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 
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i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilize tal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 
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t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim de proporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 
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RECOMENDAÇÃO Nº 13, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com osarts. 127, capute 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º daLC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando àmelhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c”da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caputda CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 
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CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízoao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplode “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida ecartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a ResoluçãoT.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação, a Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições 
do Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada aausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Salgueiro, MARCONES LIBÓRIO DE SÁ, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I daLei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g.merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
quea realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessária para evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em quehouver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, IIIda Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 
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g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que avisita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, 
deixandodolosamentede apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a 
empresa meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresasna fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exijaa identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evitea contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV daLei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 
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k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conformeart. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeitea Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II daLei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devidautilização das verbas do FUNDEBnas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio de 
despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 doConselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim deproporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000691-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 14, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com osarts. 127, capute 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando àmelhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c”da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXIda CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caputda CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízoao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplode “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida ecartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a ResoluçãoT.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, daDiretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação,a Resolução n. 465/2010 doConselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições do 
Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 136 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada aausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR ao prefeito de Serrita, SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I daLei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g.merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
quea realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessáriapara evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em quehouver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, IIIda Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que avisita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 
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h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, 
deixandodolosamentede apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a 
empresa meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresasna fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evitea contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV daLei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conformeart. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeitea Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
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a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II daLei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devidautilização das verbas do FUNDEBnas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio de 
despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
daDiretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim deproporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000692-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 15, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com osarts. 127, capute 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º daLC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando àmelhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c”da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 139 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 

CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCUinterpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízoao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplode “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida ecartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a ResoluçãoT.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, daDiretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação,a Resolução n. 465/2010 doConselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições do 
Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDO que as verbas do FUNDEB devem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada aausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDAR à prefeita de Terra Nova, ALINE CLEANNE FILGUEIRA FREIRE DE CARVALHO, eleita para o quadriênio 

2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
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b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 
do projeto e os licitantes (art. 9º, I daLei n.8.666/93). 

c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 
Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 

d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 
obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g.merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
quea realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessáriapara evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em quehouver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, IIIda Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 

g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que avisita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, 
deixandodolosamentede apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a 
empresa meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresasna fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 
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i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exijaa identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 

j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV daLei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conformeart. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indiquesempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeitea Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II da Lei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devidautilização das verbas do FUNDEBnas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio de 
despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
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da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 doConselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim deproporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-SGO-PE-00000693-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 16, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020 

 
Ref.: Procedimento Administrativo n.1.26.004.000041/2019-12 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
com amparo nos arts. 127, caput e 129, incisos II e VI da Constituição Federal de 1988 (CF/88), arts. 1º, 2º, 5º, incisos III, “e”, IV e V, 6º, incisos VII, 
“a” e “d”, e XX, e 8º, inciso II da Lei Complementar n. 75/93 (LC 75/93); 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, em conformidade com osarts. 127, capute 129, incisos II e 
VI da CF/88, bem como com o art. 5º da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que dispõe o art. 129, inciso II da CF/88 ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito 
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público a expedição de recomendações, visando àmelhoria dos serviços de relevância 
pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências 
cabíveis (art. 6º, XX da LC 75/93); 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público, nos termos do art. 3º, “b” e “c”da LC 75/93, a preservação do patrimônio 
público e a prevenção e correção de ilegalidade ou abuso de poder; 

CONSIDERANDO que “as obras, serviços, compras e igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, conforme o art. 37, XXI da CF/88; 

CONSIDERANDO que, a teor do art. 37, caput da CF/88, “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que as Leis n. 8.666/93 e10.520/2002disciplinam as modalidades de aquisição de bens e serviços pela 
Administração Pública e que suas disposições devem ser observadas para a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa 
eletrônica; 

CONSIDERANDO que o Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019 determina, no art. 1º, §3º, que a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns pelos Municípios, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios 
e contratos de repasse, deve ocorrer pela modalidade de pregão, na forma eletrônica, ou a dispensa eletrônica, exceto nos casos em que a lei ou a 
regulamentação específica que dispuser sobre a modalidade de transferência discipline de forma diversa as contratações com os recursos do repasse; 

CONSIDERANDO que será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da 
forma de pregão presencial ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica, desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica, conforme o art. 1º, §4ºdo Decreto n. 10.024, de 20 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO que a realização do pregão na forma eletrônica é prática administrativa que possibilita a participação de maior 
número de licitantes, maior disputa e a busca da melhor oferta para Administração Pública; 

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o art. 71 da CF/88, “julgar as contas dos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público”; 
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CONSIDERANDO que, ao julgar contas, o TCU interpreta a Lei de Licitações, estabelecendo a melhor orientação quanto à execução 
de contratos públicos e contratações do Poder Público; 

CONSIDERANDO que é primordial que as instituições públicas se concentrem em adotar medidas preventivas a fim de evitar fraudes 
em licitações e prejuízoao Erário, e que tais medidas começam no controle interno do respectivo ente; 

CONSIDERANDO que a doutrina e a experiência de investigações anteriores permite descrever diversas tipologias de fraudes em 
licitações, a exemplode “projeto mágico”, edital restritivo, publicidade precária, julgamento negligente, conivente ou deficiente, contratação direta 
indevida ecartelização; 

CONSIDERANDO que tem sido comum a edição de decretos, no início de mandatos, para justificar contratações emergenciais 
baseadas em emergência administrativa ou correlatas, muitas delas decorrentes da rescisão de contratos firmados pela gestão sucedida, o que prejudica 
significativamente a continuidade de serviços públicos sensíveis à população, com a finalidade de beneficiar correligionários políticos; 

CONSIDERANDO que as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico (PDDE Básico), regulamentados pelas Leis 
10.880/2004 e 11.947/2009, devem ser classificadas como transferências voluntárias, nos termos do Acórdão n. 3061/2019 - Plenário do TCU; 

CONSIDERANDO que o serviço de transporte escolar deve ser prestado com atendimento às exigências do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para o Programa, além de a ResoluçãoT.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco e o Acórdão n. 1332/2020 - Plenário TCU disciplinarem boas práticas para garantir o planejamento, controle, 
universalização, eficiência e qualidade do serviço; 

CONSIDERANDO a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, daDiretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, sobre boas práticas para serviços de alimentação,a Resolução n. 465/2010 doConselho Federal de Nutricionistas (CFN), sobreas atribuições do 
Nutricionista e o estabelecimento de parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE),a Resolução 
n. 26/2013 do FNDE, sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do PNAE; 

CONSIDERANDOque as verbas do FUNDEBdevem ser utilizadas nas finalidades previstas no art. 70 da Lei n. 9.394/96, sendo 
vedada a utilização nas hipóteses previstas no art. 71 da Lei n. 9.394/96; 

CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação n. 02, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, e que compete ao município 
fornecer medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) 
2020, aprovada pela Portaria n. 3047, de 28 de novembro de 2019 do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que os municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos 
I e IV da RENAME vigente; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde disponibiliza aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica (HÓRUS) para dar suporte à gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, com planejamento e aquisição eficiente de 
medicamentos essenciais para a população; 

CONSIDERANDO que os contratos administrativos devem ter fiscal e gestores designado pelo município, devidamente capacitados 
e com condições apropriadas para o desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo 
com a marca, qualidade e quantidade, conforme Acórdão Acórdão n. 415/2009, do Pleno do TCE/PE, e Acórdão 2973/2019, TCU – Segunda Câmara; 

CONSIDERANDO que, em ações penais e ações de improbidade administrativa relacionadas a fraudes em licitações, por diversas 
vezes, a defesa dos agentes públicos envolvidos alegada aausência de dolo por desconhecimento das nuances e diretrizes legislativas a respeito de 
licitações; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar plena, total e inequívoca ciência aos gestores de que as práticas a seguir descritas são 
contrárias ao Direito e contribuem para fraudes em licitações e prejuízos ao Erário, devendo ser evitadas por decisão e ação dos gestores públicos; 

RESOLVE: 
RECOMENDARao prefeito de Verdejante, HAROLDO SILVA TAVARES, eleito para o quadriênio 2021-2024, que: 
a) determine, ao setor de licitações do órgão público, que toda licitação esteja acompanhada do respectivo projeto básico ou termo de 

referência, com descrição clara do objeto a ser licitado, permitindo aos interessados as informações necessárias à elaboração de suas propostas; 
b) identifique, de maneira clara, o responsável pela elaboração do projeto básico, para o fim de verificar possível ligação entre o autor 

do projeto e os licitantes (art. 9º, I daLei n.8.666/93). 
c) justifique, de forma técnica, qualquer condição específica que restrinja o universo de possíveis interessados, conforme decidido no 

Acórdão n. 1.547/2008, do Plenário do TCU; 
d) exija apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de 

obras e serviços de engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos 
unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças técnicas (Súmula TCU n. 260); 

e)evite o fracionamento indevido de despesas relacionadas a contratações similares (v.g.merenda escolar de todo o ano letivo e 
fracionamento de reformas), visto que, além de tal prática burlar a necessidade de realização do procedimento licitatório exigido por lei, o TCU entende 
quea realização de contratações ou aquisições da mesma natureza, no mesmo ano, cujos valores excedam o limite previsto para a dispensa de licitação, 
demonstra falta de planejamento e caracteriza fuga ao procedimento licitatório e fracionamento ilegal de despesa, conforme Acórdão n. 1.620/2010 - 
Plenário TCU; 

f) registre, devidamente, as pesquisas de preços e os responsáveis pela sua realização; 
g)adote as providências que se fizerem necessáriapara evitar, nas licitações, as seguintes cláusulas restritivas: 
g.1) garantia de proposta como instrumento de controle de interessados: não deve ser exigida a entrega de garantia de proposta 

(dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária) antes da abertura do certame, a fim de evitar o conhecimento de antemão das 
empresas interessadas e evitar o conluio prévio (Acórdão n. 2.074/2012 – Plenário – TCU); 

g.2) nos casos em quehouver, a garantia de proposta deve observar o limite legal de 1% do objeto licitado, conforme previsto no art. 
31, IIIda Lei n. 8.666/93; 

g.3) para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir dos licitantes, de forma não cumulativa, capital 
social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços (Súmula TCU n. 275); 
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g.4) certificados de qualidade, a exemplo dos certificados ISO 9000, podem ser utilizados como critério de pontuação em licitações 
do tipo técnica e preço, mas não como requisito de habilitação, conforme Acórdão n. 3.291/2014, Plenário – TCU; 

g.5) não exigir em editais de licitação comprovação de experiência por intermédio de atestados em quantidade mínima, máxima ou 
fixa, conforme Acórdão n. 1.780/2009 - Plenário TCU; 

g.6) quando na licitação houver necessidade de profissional habilitado em área específica, não deve haver exigência de vínculo 
empregatício ou tempo mínimo prévio de vínculo do profissional à empresa, conforme Acórdão n. 2.192/2007 - Plenário TCU, sendo suficiente a 
existência de contrato de prestação de serviços, mesmo sem vínculo empregatício ou vínculo permanente com a empresa; 

g.7) o TCU aceita que a experiência da empresa e respectiva capacidade técnica operacional envolva a exigência de quantitativos 
mínimos de serviço. No entanto, não se deve exigir experiência da empresa em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos previstos 
na licitação, conforme Acórdão n. 3.070/2013, Plenário TCU; 

g.8) não se deve exigir experiência da empresa sobre parcelas da obra que representem volume irrisório de recursos em relação ao 
conjunto do objeto a ser licitado, conforme Acórdão n. 374/2009 - Plenário TCU; 

g.9) não se deve obrigar o comparecimento ao local dos serviços (visita técnica) como condição de habilitação de empresas licitantes, 
sendo suficiente uma declaração do licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto, uma vez que avisita técnica deve ser entendida 
como um direito subjetivo da empresa licitante, e não como uma condição de habilitação, conforme Acórdão n. 234/2015 - Plenário TCU; 

g.10) não existe fundamento legal para exigir, com vistas à habilitação do licitante, que a visita técnica seja realizada por um 
engenheiro responsável técnico da licitante, conforme Acórdão n. 1.265/2010 - Plenário TCU; 

g.11) é ilegal exigir, como condição de habilitação, visto do CREA do local da obra na certidão de registro da licitante, conforme 
Acórdão n. 1.328/2010 Plenário TCU; 

g.12) a exigência de declaração do fabricante, carta de solidariedade, ou credenciamento, como condição para habilitação de licitante 
não tem amparo legal, conforme Acórdão n. 1.350/2015 - Plenário TCU; 

g.13) a exigência de apresentação de amostras é admitida apenas na fase de classificação das propostas, somente do licitante 
classificado provisoriamente em primeiro lugar e desde que de forma previamente disciplinada e detalhada no edital, conforme Acórdão n. 1.291/2011 - 
Plenário TCU; 

h) adote as providências para evitar, nas licitações, as seguintes situações de publicidade precária: 
h.1) que toda a documentação relativa à licitação e a suas fases seja publicizada no site do respectivo órgão público, com acesso livre, 

conforme art. 8º, § 1º, IV e § 2º da Lei n.12.527/2011; 
h.2) caso haja cobrança para entrega do edital da licitação aos interessados, que seja limitada aos custos efetivos de reprodução ou 

impressão do edital; 
h.3) exigir sempre a publicação do edital nos meios de publicidade adequados, como imprensa oficial e jornais de grande circulação, 

conforme Acórdão n. 898/2010 - Plenário TCU; 
i) adote as seguintes providências para evitar, nas licitações, situações de julgamento negligente, conivente ou deficitário, que durante 

o curso do procedimento licitatório a Comissão Permanente de Licitação, a assessoria jurídica e o gestor estejam atentos a verificar erros grosseiros, 
falhas facilmente visíveis, sinais de conluio entre os licitantes, evidências explícitas de montagem ou simulação de competitividade, tais como as seguir 
descritas: 

i.1) exigir, em todas as licitações, a correta autuação e formação do processo administrativo de forma concomitante com o curso das 
fases da licitação, sem permitir que documentos do processo licitatório fiquem guardados de forma avulsa; 

i.2) no caso de licitantes que estejam aparentemente participando de licitação apenas com propostas de cobertura, 
deixandodolosamentede apresentar, sem qualquer justificativa plausível, um documento de habilitação, tome as providências para, se for o caso, punir a 
empresa meramente figurativa; 

i.3)sempre observaras datas e horários de emissão de documentos de habilitação, autenticações em cartório, número de apólices etc., 
de empresas licitantes para, em caso de indícios de conluio (documentos de empresas concorrentes emitidos em horário sequencial), adotar as providências 
para inabilitar tais empresasna fase de habilitação; 

i.4)observe sempre as datas de validade dos documentos apresentados pelas empresas licitantes, para verificar se estão de acordo com 
as exigências do edital; 

i.5)observe sempre, nas propostas das empresas licitantes, se há proporcionalidade matemática entre os preços unitários das 
respectivas propostas concorrentes (indício de conluio); 

i.6)observe sempre o objeto social das empresas licitantes, dando especial atenção às empresas licitantes com objetos sociais 
excessivamente amplos, com atuações em setores segmentos diversos ao mesmo tempo; 

i.7) exija a apresentação de procuração e arquivamento do documento no processo licitatório quando o licitante não estiver 
representado por administrador; 

i.8) exija a identificação clara e legível de todos os participantes do processo licitatório; 
i.9) observe, quando possível, se o administrador da empresa licitante possui, de fato, capacidade operacional para executar o objeto 

licitado, realizando, se entender necessário, consulta nos Portais da Transparência para verificar se há cadastro do sócio em programas sociais (tipologia 
de sócio laranja); 

i.10)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique se a empresa possui empregados registrados junto aos 
bancos de dados do Ministério do Trabalho; 

i.11)caso haja dúvidas quanto à capacidade operacional da empresa, verifique na internet se a empresa possui sede ostensiva no 
endereço cadastrado (Google Maps – Street View); 

i.12)observe sempre se há vínculo de parentesco entre licitantes/procuradores e agentes públicos envolvidos no processo licitatório, 
especialmente nos casos em que houver coincidência de sobrenomes dos representantes das empresas licitantes, de tudo fazendo registro nos autos do 
processo licitatório; 

i.13)no caso de licitação na modalidade convite, observe o rodízio entre empresas convidadas e a distância entre a sede das empresas 
e o local de execução do objeto a ser licitado; 
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j) evite a contratação por dispensa de licitação emergencial com o objetivo de beneficiar correligionários políticos, notadamente 
aquelas decorrentes de emergência administrativa, e, nos casos em que a contratação direta por situação de emergência (art. 24, IV da Lei n.8.666/93) for 
indispensável, apurar se a situação emergencial foi gerada por falta de planejamento, desídia ou má gestão, hipótese em que quem lhe deu causa deve ser 
responsabilizado, na forma da lei, conforme Orientação Normativa n.11 da Advocacia-Geral da União; 

k) comprove, nas contratações oriundas de inexigibilidade de licitação, em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa 
ou representante comercial exclusivo, a exclusividade mediante atestado fornecido por órgão competente, devendo a Administração averiguar a 
veracidade do atestado; 

l) verifique, nos casos de inviabilidade de competição, conforme art. 25, II da Lei n.8.666/93, a presença concomitante dos três 
requisitos exigidos: serviço técnico especializado, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado, conforme Súmula TCU n. 252; 

m) indique sempre servidores capacitados e devidamente aptos para conduzirem e integrarem as comissões permanentes de licitação, 
submetendo-os, anualmente, a treinamento e capacitação contínua; 

n)oriente a comissão permanente de licitação a sempre pesquisar as bases de dados disponíveis (Sistema Integrado de Registro do 
CEIS/CNEP) a respeito de empresas consideradas inidôneas, a fim de evitar a participação indevida de empresas anteriormente punidas pela 
Administração Pública por atos ilícitos praticados; 

o)adote as seguintes providências quanto à composição de preços de referência em licitações, inclusive nas contratações por dispensa 
e inexigibilidade: 

o.1) nas pesquisas para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, quando executarem recursos da União decorrentes de 
transferências voluntárias, respeite a Instrução Normativa n. 73, de 5 de Agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, notadamente 
os parâmetros estabelecidos no art. 5º e a formalização prevista no art. 3º, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal 
modelo de forma preferencial, evitando-se a realização de pesquisas apenas com potenciais fornecedores, para garantir o respeito aos princípios da 
Administração Pública, nos termos dos Acórdãos n. 2.816/2014 e 1.445/2015 – Plenário TCU; 

o.2) nas pesquisas para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, observe as regras que constam no Decreto n. 7983/2013, de 8 de abril de 2013, e Acórdão n. 719/2018 – Plenário 
TCU, e, nas demais contratações com transferências obrigatórias da União, utilizetal modelo de forma preferencial; 

o.3) antes de realizar qualquer contratação, a Administração deve fazer uma estimativa de preços, a fim de assegurar a aquisição por 
preço compatível com o de mercado, podendo o levantamento ser realizado de várias formas, desde que tecnicamente justificadas, como cotações junto 
a fornecedores, pesquisas na internet e publicações técnicas especializadas, visitas in loco para checagem de preço de balcão e consultas a bancos de 
preços e sistemas de referência oficiais, de tudo fazendo-se o registro nos autos; 

o.4) no caso de obras, deve ser elaborado “orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 
unitários” (art. 7º, § 2º, II daLei n.8.666/93), não se admitindo a utilização de itens genéricos, descritos apenas como “verba”; 

o.5) em obras custeadas com recursos federais, os custos unitários do orçamento base não poderão exceder aqueles correspondentes 
à mediana do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, para obras e serviços de engenharia civil em geral, bem 
como os custos previstos no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, para obras de infraestrutura de transportes (Decreto n. 7.983/2013); 

o.6) na fixação da taxa de BDI, cuja composição deve ser explicitada tanto no orçamento base como nas propostas dos licitantes 
(Súmula TCU n. 258), devem ser observados os parâmetros de referência estabelecidos pelo TCU (Acórdão n. 2622/2013), de acordo com cada tipo de 
obra pública. 

p) adote, obrigatoriamente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como 
convênios, contratos de repasse, emendas parlamentares, repasse de verbas do PNAE, PNATE, utilizando a forma de pregão presencial ou a não adoção 
do sistema de dispensa eletrônica excepcionalmente, mediante prévia justificativa da autoridade competente, desde que fique comprovada a inviabilidade 
técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica; 

q) adote, preferencialmente, o pregão e a dispensa na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia, quando houver utilização de recursos da União decorrentes de transferências obrigatórias; 

r) zele pela adequada e devida utilização das verbas do FUNDEB nas hipóteses legalmente permitidas, sem desviá-las para custeio 
de despesas com serviços e aquisições não permitidas pela Lei n. 9.394/96; 

s) tome as medidas necessárias para garantir condições higiênico-sanitárias na estocagem, preparação e exposição dos alimentos a 
serem servidos aos alunos, garantindo-se a segurança alimentar e nutricional nas escolas, de acordo com a Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, 
daDiretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução n. 465/2010 do Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e a Resolução 
n. 26/2013, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

t) planeje a aquisição dos medicamentos essenciais à população, de modo a não haver solução de continuidade na prestação do serviço, 
falta de medicamentos, regulares compras, recebimento, armazenamento e dispensação de medicamentos; 

u) designe fiscais e gestores dos contratos firmados pelo município e os capacite a fim deproporcionar condições adequadas para o 
desempenho de suas funções, de modo que possam atestar se o recebimento de um produto ou serviço está de acordo com a marca, qualidade e quantidade; 

v) adote os procedimentos previstos na Resolução T.C. n. 6, de 13 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
para que não haja a contratação de empresas fantasmas para prestação do serviço de transporte escolar, com a subcontratação integral do objeto e 
pagamentos por serviços não executados, e para que seja proporcionado o transporte dos alunos com qualidade, segurança, conforto e respeito às normas 
de trânsito. 

Concede o prazo de 30 (trinta) dias para que informe se acatará ou não a recomendação. 
Solicita, ainda, que faça a devida divulgação entre os membros da comissão permanente de licitação e secretários municipais, 

apresentando lista de ciência com assinaturas. 
Eficácia da recomendação e advertências legais: apresente recomendação tem por finalidade cientificar, formalmente, quanto a todas 

as questões e fundamentos aqui expostos, deixando claro, inclusive, que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção das providências legais e 
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judiciais cabíveis por este Ministério Público Federal, seja em face do ente público, seja em face diretamente do gestor, caso reste demonstrada a prática 
de ato de improbidade administrativa. 

Publique-se no site desta unidade do Ministério Público Federal, nos termos do art. 23, caput, parte final da Resolução CSMPF n. 
87/06. 

Ciência à Câmara dos Vereadores, pelo seu presidente, e à Procuradoria-Geral do Município. 
 

RODOLFO SOARES RIBEIRO LOPES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014522-2021| 
PORTARIA Nº 39, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Ref. Procedimento Preparatório n.º 1.30.001.003705/2020-36. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III, da Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/93, vem 
manifestar-se como se segue: 

Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado a partir de comunicação de ofício do IBAMA, acerca da lavratura do auto de 
infração nº QM5CV109 imputando à Plataforma P-50, da PETROBRAS, o lançamento in natura de efluentes - as denominadas “águas cinzas” - no mar, 
com base no Parecer Técnico nº 223/2019-COPROD/CGMAC/DILIC que trata de suposta desconformidade relatada no Parecer Técnico nº 58/2017-
COPROD/CGMAC/DILIC, oriundo da vistoria efetuada na Plataforma P-50 durante a Operação Ouro Negro. 

CONSIDERANDO o meio ambiente ecologicamente equilibrado enquanto direito fundamental, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e a coletividade o dever de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras gerações, 
nos termos do art. 225, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a função institucional do Ministério Público de defender o meio ambiente, com fulcro no art. 5º, III, “d”, da Lei 
Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, com base no art. 129, III da Constituição 
Federal c/c art. 7º, I da LC 75/93; 

CONSIDERANDO que a última informação do IBAMA em 22/01/2021 atesta que o processo administrativo nº 02001.034561/19-
46, referente ao Auto de Infração nº QM5CV109 encontra-se a cargo do NUCAM-ECAC/NACIONAL, em Brasília/DF, tendo remetido o Ofício nº 
472/2021-PR-RJ-RFSM para que seja por este órgão respondido; 

RESOLVE DETERMINAR: 
Converta-se o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil Público, mantendo-se a presente ementa: IBAMA - 

LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO QM5CV109 (PROCESSO 02001.034561/2019-46) EM FACE DA PETROBRAS - NÃO REALIZAÇÃO 
DO TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS NA PLATAFORMA P-50 - DESCARTE DE EFLUENTES IN NATURA NO MAR; 

 Efetuem-se os registros competentes nos sistemas de informação, e publique-se. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014658-2021| 
PORTARIA Nº 465, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.30.001.000456/2020-27 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições institucionais e 

constitucionais, em especial as constantes do artigo 129, inciso III da Constituição da República, e artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93; 
CONSIDERANDO que é função do Ministério Público instaurar inquérito civil público e outros procedimentos administrativos 

correlatos para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III da Constituição Federal 
e art. 7º, I da LC 75/93); 

 CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º §1º da Resolução nº 87/2006 do CSMPF e 2º§6º da Resolução do CNMP sobre o prazo 
de tramitação dos procedimentos administrativos; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente procedimento administrativo; 
CONVERTE o procedimento preparatório nº 1.30.001.000456/2020-27 em Inquérito Civil pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de analisar 

possível OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DAPONTE RIO NITERÓI PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - PRF. 
Determina, ainda, a adoção das seguintes providências: 
1) Registre-se e publique-se a presente portaria, comunicando-se a instauração deste Inquérito Civil à 1ª Câmara de Coordenação e 

Revisão. 
2) Após, volte-me concluso para análise. 
 

JESSÉ AMBROSIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00014261-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Referência: Procedimento Administrativo PA – OUT - n.º 1.30.001.000059/2020-
55. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República infra-assinado, com fundamento nas disposições 
constitucionais e legais, em especial, as previstas no caput do artigo 127 e inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, 
bem como a do inciso XX, do artigo 6º da Lei Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Ministério Público zelar pela proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
constitucionalmente tutelado pelo art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil; 

CONSIDERANDO que é o Ministério Público Federal órgão legitimamente admitido à defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis e à tutela do meio ambiente, visando à ampla prevenção e reparação dos danos eventualmente causados, bem como à fiscalização dos 
serviços públicos de interesse de toda a sociedade; 

CONSIDERANDO caber ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 6°, XX, da Lei Complementar n° 75/93, expedir 
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe 
cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis; 

CONSIDERANDO que as praias marítimas são bens da União Federal (Art. 20, incisos III e IV da CRFB/88), de uso comum do 
povo, e consideradas área de preservação permanente; 

CONSIDERANDO que o art. 225 da CRFB/88 trouxe disposição específica sobre a Zona Costeira, classificando-a como patrimônio 
nacional, dentre outros biomas especialmente relevantes, cuja utilização somente será permitida na forma da Lei, em condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a Lei de Gerenciamento Costeiro as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo 
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança 
nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica e que não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na 
Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso assegurado às praias (Art. 10 e §1º da Lei nº 7.661/88); 

CONSIDERANDO que se extrai da leitura do disposto no Art. 225, §1º, incisos III e IV da CRFB que a autorização de quaisquer 
intervenções no meio ambiente deve ser precedida de estudos de impacto ambiental, sob pena de se presumir o dano; 

CONSIDERANDO que Constituição do Estado do Rio de Janeiro (Art. 32) também prevê o livre acesso à praia, proibindo quaisquer 
edificações particulares sobre as areias; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 1.271/1988, que criou a Área de Proteção Ambiental da Orla Marítima do Rio de Janeiro, 
incluindo o areal e o calçadão contíguos das praias de Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra da Tijuca, em seu artigo 2º proíbe 
taxativamente qualquer tipo de construção de caráter permanente-provisório ou desmontável com finalidade para o exercício de atividades comerciais 
(...) na Orla Marítima; 

CONSIDERANDO que o Estado é, por óbvio, o agente principal a observar as normas protetivas por ele criadas no Estado 
Democrático de Direito; 

CONSIDERANDO que, em que pese a inequívoca competência do Município para legislar, conferida pelo Art. 30 da CRFB, é sabido 
que, em se tratando o meio ambiente de garantia constitucional, esta atuação legislativa ou regulamentar, além de suplementar, deve sempre ser no sentido 
de aumentar a proteção a que se destina a lei ou o ato normativo produzido; 

CONSIDERANDO que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), tendo tomado conhecimento através da mídia que o Município 
do Rio de Janeiro publicaria Decreto Municipal que autorizaria a particulares ocuparem área da União para eventos privados em áreas de marinha (areia 
da praia), em Copacabana, esclareceu que tais áreas de praia são conceituadas como terrenos de marinha e acrescidos e são bens da União e, por isso, 
somente poderiam ser ocupadas por meio de autorização federal, entendendo, assim, que, uma vez ausente a autorização federal, não há que se falar na 
ocupação dos terrenos de marinha e acrescidos por particulares; 

CONSIDERANDO que, ainda segundo a SPU, a inscrição de ocupação deferida para os quiosques no calçadão da Orla da Praia de 
Copacabana não permite a utilização de área de bem de uso comum do povo (área da praia) mesmo que localizadas em áreas contíguas aos quiosques; 

CONSIDERANDO que permanece em vigor o Decreto Municipal nº 47.026, de 19/12/2019, permitindo a ocupação da faixa de areia 
pelos quiosques para realização de festas privativas; 

CONSIDERANDO que o aludido decreto autoriza a utilização da “faixa de areia da praia para a instalação de grades de isolamento 
e estruturas removíveis de pequeno porte” (artigo 2.º), numa manifesta privatização das praias cariocas, bens públicos de uso comum do povo; 

CONSIDERANDO que dentre os critérios expostos no referido Decreto para autorização da ampliação dos quiosques, com a 
ocupação, inclusive, da faixa de areia (artigo 4.º), não consta a anuência prévia da Secretaria de Estado de Cultura, por meio do Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural – INEPAC, e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro – CMPC e nem da Secretaria do 
Patrimônio da União – SPU, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; 

CONSIDERANDO que a ocupação de área de bem de uso comum do povo (areia da praia), prevista no art. 14 do Decreto nº 3.725, 
de 2001, e no art. 22 da Lei nº 9.636, de 1998, é um ato unilateral, precário e discricionário, no qual a União permite que o particular usufrua de bem 
público, por tempo determinado, em eventos de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional, e que sem a autorização formal que se 
dá somente por meio de deferimento de Permissão de Uso para os casos e condições previstos na legislação, que não incluem a simples exploração 
comercial da área, a SPU deverá adotar medidas para lavratura de auto de infração e multa; 

CONSIDERANDO que o Decreto municipal impugnado descumpriu o Termo de Permissão de Uso Gratuito feito pela SPU para a 
RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro e Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para a realização do Réveillon 2019/2020, 
tendo em vista que tal termo não autorizava a exploração econômica ou restrição de acesso (Art. 1º, inciso IV do Termo de Permissão de Uso); 

CONSIDERANDO que além dos princípios da prevenção e da precaução que informam o direito ambiental, o próprio conceito de 
meio ambiente abrange dimensão que transborda o fato material danoso do ambiente para abarcar a face humana, sociocultural e relativa ao patrimônio 
imaterial consentâneo ao meio ambiente; 
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CONSIDERANDO que um Decreto municipal não possui força normativa para autorizar a privatização do espaço público, mormente 
no caso em questão – orla do Rio de Janeiro, cuja titularidade sequer se atribui a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas à União; 

CONSIDERANDO que o bem em questão goza ainda de especificidade que foi a declaração pela UNESCO da cidade do Rio de 
Janeiro e a Orla Marítima de Copacabana como Patrimônio Cultural da Humanidade, fato que aumenta a gravidade de tal privatização do espaço cultural 
que se revela na festa de virada do ano na Praia de Copacabana; 

CONSIDERANDO que o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública nº 5087388-80.2020.4.02.5101, com 
pedido de tutela antecipada, em face da UNIÃO, do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, da ORLA RIO CONCESSIONÁRIA LTDA e da RIOTUR 
EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A., objetivando a condenação dos três últimos réus à obrigação de não-fazer, 
para que se abstenham de cercar a faixa de areia da orla do Rio de Janeiro e de cobrar ingresso em qualquer parte desta nos dias 30 e 31/12/2020 (Réveillon 
2020/2021), bem como a condenação de fazer à primeira ré, consistente em fiscalizar in loco o cumprimento da obrigação anterior pelos demais réus nos 
dias 30 e 31/12/2020 (Réveillon 2020/2021); 

CONSIDERANDO que foi deferida liminar pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 
5016598-48.2020.4.02.0000; 

RESOLVE expedir a seguinte: 
RECOMENDAÇÃO 
I. À Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, para que: 
1) Revogue o Decreto nº 47.026, de 19/12/2019. 
PRAZO: 30 (trinta) dias, contados do recebimento, para resposta à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro sobre o 

atendimento, sendo o silêncio considerado desatendimento; e, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de eventual afastamento de sua função/cargo, para 
encaminhar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro cópia da comunicação a seus eventuais substitutos ou sucessores do teor da presente 
Recomendação, a qual aos mesmos ficará estendida em sua íntegra. 

EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO: A presente recomendação dá ciência e constitui em mora os destinatários quanto às 
providências solicitadas e poderá implicar a adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão. 

Dê-se ciência à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins de publicação. 
 

RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00006965-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE e o PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, bem como considerando: 
a criação da primeira Zona Eleitoral Criminal do estado, com competência para processar e julgar, na Justiça Eleitoral do Rio Grande 

do Norte, os crimes comuns indicados na decisão do Supremo Tribunal Federal no Inquérito nº 4435/DF, quando conexos a crimes eleitoral; 
que cabe ao Promotor Eleitoral da 1ª Zona oficiar perante a referida Zona Eleitoral Criminal; 
RESOLVEM: 
I – Designar a PmJ LUCIANA QUEIRÓZ LOPES DE MELO MARTINS PESSOA, titular da Promotoria de Justiça da Comarca de 

Arez, para auxiliar a 15 PmJ de Natal, vinculada à 1ª Zona Eleitoral de Natal, exclusivamente, quanto aos crimes comuns conexos com crimes eleitorais, 
no período de 22 de fevereiro a 22 de abril do corrente ano. 

II – A atuação da designada não gera efeitos financeiros entre o Ministério Público Eleitoral e a referida Promotora de Justiça ou entre 
esta e o Tribunal Regional Eleitoral. 

III – Esta designação não altera a titularidade da função eleitoral exercida perante o Juízo eleitoral da referida Zona. 
IV – Esta portaria produz efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2021. 
V – Dê-se ciência ao Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. 
Publique-se. 
 

EUDO RODRIGUES LEITE 
Procurador-Geral de Justiça 

 
RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-NHM-RS-00000969-2021| 

PORTARIA N° 3, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

Inquérito Civil Público nº 1.29.003.000196/2020-91. Patrimônio Histórico. 4ª 
CCR. Prédios históricos. Risco de incêndio e estruturas danificadas. Preservação. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições 
constitucionais, legais e regulamentares; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público, entre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia e promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, incs. II 
e III, da Constituição Federal); 
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CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 216 da Carta Magna, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no art. 216, §§ 1º e 4º, determina que o Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação e que os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei; 

CONSIDERANDO que foram identificados cinco imóveis deteriorados, no Centro Histórico de Hamburgo Velho, em vistoria 
externa, realizada em 17/01/2020, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); 

CONSIDERANDO que será realizada nova vistoria ao Conjunto Histórico de Hamburgo Velho, no mês de fevereiro de 2021, pela 
Autarquia Federal; 

CONSIDERANDO que o prazo de encerramento previsto para o mencionado Procedimento Preparatório finalizou, sem que se tenha, 
até o momento, informações suficientes para adotar qualquer medida judicial ou seu arquivamento, o que motiva a necessidade de continuar apuração 
em sede de Inquérito Civil; 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 87/2010 do 
CSMPF, visando a identificar prédios históricos, localizados na área de abrangência desta Procuradoria da República, com risco de incêndio e com 
estruturas abaladas, e requerer do Poder Público medidas cabíveis para garantir a preservação desses bens. 

Assim, determino: 
1) autue-se esta portaria e remeta-se cópia digital à Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, para comunicar a instauração deste 

inquérito civil e requerer a publicação deste ato no Diário Oficial da União e no portal do MPF, em observância aos arts. 5º, VI, 6º e 16, § 1º, I, da 
Resolução n. 87/2010 do CSMPF; 

2) nos primeiros dias de março, a expedição de ofício ao IPHAN, de ordem, requisitando que, no prazo de 20 dias: 
i) encaminhe o relatório da vistoria, realizada em fevereiro/2021, no Centro Histórico de Hamburgo Velho; 
ii) informe as medidas que estão sendo tomadas com relação aos imóveis com estruturas danificadas, conforme Nota Técnica nº 

104/2020/COTEC IPHAN-RS/IPHAN-RS e Parecer Técnico nº 179/2020/COTEC IPHAN-RS/IPHAN-RS (referência aos processos n° 
01512.000393/2020-04 e 01512.001500/2015-46). 

 
BRUNO ALEXANDRE GÜTSCHOW 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PR-RS-00009233-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Instaura o Inquérito Civil Público nº 1.29.000.001396/2020-91 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nas disposições constitucionais e legais, em especial, as previstas no caput 
do artigo 127 e inciso III do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o rol de atribuições elencadas na Lei Complementar 
nº 75/93, e 

CONSIDERANDO que tramita nesta Procuradoria da República a Procedimento Preparatório n.º 1.29.000.001396/2020-91, 
instaurado a fim de apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa Topmed Assistência à Saúde Ltda., contratada pelo Ministério da Saúde, por 
dispensa de licitação, para prestar atendimento remoto à população - via telefone - e identificar possíveis casos de coronavírus (COVID-19) e sua 
gravidade. 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público da União a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, 
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União (art. 5º, I, h, da Lei Complementar nº 
75/93), bem como a defesa do patrimônio público e social (art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 75/93); 

CONSIDERANDO que nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, e dos art. 6º, VII, e 7º, I, da Lei Complementar nº 75/93, 
compete ao Ministério Público Federal a instauração de inquéritos civis públicos visando ao exercício de suas funções institucionais; 

Resolve o Ministério Público Federal converter, nos termos do art. 4º, § 4º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, o presente 
procedimento em INQUÉRITO CIVIL, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pelas empresas Topmed Assistência à Saúde Ltda. 
e Explorer Call Center, contratadas pelo Ministério da Saúde, por dispensa de licitação, para prestar atendimento remoto à população (via telefone) e 
identificar possíveis casos de coronavírus (COVID-19) e sua gravidade. 

Publique-se. 
 

ENRICO RODRIGUES DE FREITAS 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00001365-2021| 
PORTARIA Nº 22, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com especial 

fundamento nos artigos 127 e 129, da Constituição Federal; artigos 1º, caput, 2º, caput, 5°, incisos I, II, III e V, e artigo 6°, inciso XX, da Lei 
Complementar 75/93; e: 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis, e que o Ministério Público tem como funções institucionais a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de conformidade com a Constituição Federal, artigos 127, 
caput, e 129, incisos II e VI, e Lei Complementar 75/93, artigo 5º; 

CONSIDERANDO que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição Federal ser função institucional do Ministério Público: "zelar 
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas 
necessárias a sua garantia"; 
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 conferiu à saúde pública no Brasil o status de direito fundamental, previsto 
no Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Capitulo II - Dos Direitos Sociais (art. 6º da CF); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da CRFB/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância internacional pela Organização Mundial da Saúde, 
em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID - 19); 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina Contra a Covid-19, do Ministério da Saúde, destinado aos 
responsáveis pela gestão da operacionalização e monitoramento da vacinação contra a covid-19 das instâncias federal, estadual, regional e municipal, e 
tem por objetivo instrumentalizar as instâncias gestoras na operacionalização da vacinação contra a covid-19; 

CONSIDERANDO a regulamentação do art. 13, em seu parágrafo 2º, do Plano mencionado descrever que: “Art. 13. A aplicação das 
vacinas contra a Covid-19 deverá observar o previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, ou naquele que vier a 
substituí-lo. (...) § 2º A aplicação das vacinas de que trata o caput somente ocorrerá após a autorização temporária de uso emergencial ou o registro de 
vacinas concedidos pela Anvisa”; 

CONSIDERANDO que, no último dia 17/01/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) autorizou o uso 
emergencial de duas vacinas contra a Covid-19: a Oxford-AstraZeneca, da Fiocruz, e a Coronavac, do Instituto Butantan; 

CONSIDERANDO que o número de vacinas produzidas até o momento ainda não é suficiente para toda população brasileira, 
resultando no plano de vacinação por grupos prioritários, atendendo, inclusive, à recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta a 
imunização com a vacina contra o novo coronavírus com prioridade nos grupos de risco – profissionais de saúde, pessoas com mais de 65 anos e com 
doenças crônicas; 

CONSIDERANDO que a população-alvo da campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, descritas no Anexo I do Informe 
Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra a COVID-19, apresentado em 18/01/2021 pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, foram priorizadas segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores 
riscos para o agravamento e óbito pela doença; 

CONSIDERANDO que a execução do plano de vacinação contra a COVID-19 segue a coordenação do Ministério da Saúde, segundo 
determina o art. 4º da Lei nº 6.259/75, inclusive quanto aos critérios de prioridade do público-alvo em cada fase do programa, constituindo infração 
sanitária a inobservância das obrigações estabelecidas no referido ordenamento, sujeitando o infrator às penalidades previstas em lei, sem prejuízo das 
demais sanções penais cabíveis; 

CONSIDERANDO a necessidade de que sejam rigorosamente cumpridos os requisitos definidos pelos planos, notadamente no que 
diz respeito ao público-alvo da atual fase da campanha, visto sua maior exposição ao vírus, vulnerabilidades e morbimortalidades, de forma a conter o 
avanço da pandemia e suas consequências mais nefastas; 

CONSIDERANDO que nesta primeira etapa da vacinação contra a COVID-19, são considerados grupos prioritários os profissionais 
da saúde, as comunidades indígenas e quilombolas, os idosos com mais de 60 anos e as pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa 
permanência; e 

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de acompanhar a execução do plano de imunização contra COVID-19, pelos municípios 
da PRM - Erechim e Palmeira das Missões; 

RESOLVE autuar o presente documento como Inquérito Civil, vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 
determinando: 

I. Registro e autuação da presente portaria junto com o Procedimento Administrativo, assinalando como objeto do Inquérito Civil: 
"Apurar o cumprimento dos requisitos definidos pelo Plano Nacional de Imunização, notadamente no que diz respeito ao público-

alvo da atual fase da campanha nos municípios da PRM - Erechim e, Palmeira das Missões-RS" 
II. Comunique-se à PFDC cientificando-a da autuação do presente IC. 
III. Outrossim, como diligências complementares à instrução do feito, expeça-se ofício ao Gabinete Integrado de Acompanhamento 

da Epidemia Covid-19 (Giac-Covid-19), solicitando a atuação frente ao Ministério da Saúde a fim de complementar o Plano Nacional de Imunização, de 
modo a constar de forma restrita os profissionais da saúde que atuam na linha de frente contra à COVID-19, respeitando os critérios objetivos de 
priorização já previstos, tais como no Estatuto do Idoso, uma vez que as vacinas são limitadas. 

IV. Expeça-se ofício circular a todos os munícipios e secretárias de saúde da região recomendando que seja respeitado o Plano 
Nacional de Imunização com a vacinação restrita aos profissionais que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19, ante a escassez de doses, 
evitando-se vacinar, tal como noticiado: médicos veterinários, psicólogos, profissionais de educação física, odontólogos, médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos e demais profissionais da saúde que não possuam vinculação com emergências, UPAs, UBS e hospitais que estão na linha de frente de 
tratamento dos enfermos. 

 
FILIPE ANDRIOS BRASIL SIVIERO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00001405-2021| 
PORTARIA Nº 24, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000163/2020-81. 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: “verificar as ações adotadas pelo Município de Barra do Guarita 
na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de 
emergência de saúde relacionada ao coronavírus”. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais e legais, em face do disposto nos arts. 2º, I, e 4º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 
23/2007, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); 
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CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva 
a proteção do patrimônio público e social e de outros direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à família, à criança e ao adolescente 
(art. 129, II e III, CRFB e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, “a”, “b” e “c”); 

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde emitiu declaração pública de pandemia em 
relação ao novo coronavírus (Covid-19), após ter declarado, em 30 de janeiro de 2020, emergência em saúde pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO que, no Brasil, a Portaria GM/MS nº 188/2020 declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 06/2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, haja vista a 
emergência de saúde relacionada ao novo coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO que a educação e a saúde são direitos fundamentais com interface com o direito humano à alimentação, todos 
inseridos no rol dos direitos sociais, no art. 6º da CRFB, figurando a educação e, particularmente, o ensino obrigatório e gratuito, como direito de todos 
(art. 205) e dever do Estado (art. 208, caput e § 1º), e a saúde, como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação” (art. 196); 

CONSIDERANDO que a alimentação insere-se entre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, a teor do art. 3º, caput, da 
Lei nº 8.080/90, demandando prestações estatais materiais, vinculadas, de forma contundente, ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa 
humana (STF, ARE 685.230 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/3/2013); 

CONSIDERANDO que, a fim de assegurar o direito humano à alimentação adequada, a Lei nº 11.346/06 criou o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN –, a dispor, em seu art. 2º, que “A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente 
à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas 
e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população”, levando em conta “as dimensões ambientais, 
culturais, econômicas, regionais e sociais”, com o objetivo de “respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização 
do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade”; 

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei nº 11.346/06 dispõe que a segurança alimentar e nutricional reside na “realização do direito 
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais”; 

CONSIDERANDO que, no caso das crianças e adolescentes, a educação, a saúde e a alimentação, como direitos subjetivos, devem 
ser garantidos com prioridade absoluta, na melhor exegese dos arts. 5º, 6º e 227 da CRFB e do art. 4º da Lei nº 8.069/90; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.947/09 instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o qual tem por escopo 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis 
dos alunos, através de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período 
letivo; 

CONSIDERANDO que, por meio do PNAE, o Governo Federal transfere recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para 
a aquisição e distribuição de alimentos aos alunos da educação infantil (creches e pré-escola), do ensino fundamental e médio, matriculados em escolas 
públicas e filantrópicas, mediante controle e acompanhamento da execução do PNAE pelos Conselhos de Alimentação Escolar, órgãos colegiados de 
caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, a serem instituídos no âmbito dos Estados e Municípios, nos termos do art. 18 da Lei 
nº 11.947/09 e art. 34 e ss. da Resolução CD/FNDE nº 26/2013; 

CONSIDERANDO que o FNDE editou a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, e autorizou, durante o período de suspensão de 
aulas em decorrência das situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo coronavírus, a 
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local (art. 1º); 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, estabeleceu que, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 
6/2020, a transferência de recursos financeiros às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE, ocorreria nos termos do art. 38 da Resolução CD/FNDE 
nº 26, de 17 de junho de 2013 (art. 6º); 

CONSIDERANDO que a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, estabelece que os recursos serão transferidos pelo 
FNDE em até 10 parcelas (fevereiro a novembro) por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a 20 dias letivos, e que eles são creditados, 
mantidos e geridos em conta-corrente específica para o programa, a ser aberta pelo FNDE em agência e bancos indicados pela entidade executora (art. 
38, incisos VI e VII); 

CONSIDERANDO que, no dia 07 de abril de 2020, o MPF expediu ao Município de Barra do Guarita a Recomendação nº 30/2020, 
com o objetivo de assegurar a distribuição de alimentos do PNAE, eventualmente estocados nas escolas municipais, que viriam a ser consumidos no 
período de suspensão das atividades educativas presenciais (documento 1); 

CONSIDERANDO que, no dia 22 de maio de 2020, o Município de Barra do Guarita encaminhou ata de reunião realizada no dia 27 
de abril de 2020, na qual decidiu que realizaria a distribuição dos alimentos e que o valor investido em cada kit seria de R$ 38,57, tendo em vista que a 
rede municipal possuía cerca de 400 alunos (documento 5, ps. 1-2); 

CONSIDERANDO que o MPF requisitou informações complementares a respeito das providências capazes de garantir aos estudantes 
o acesso à refeições que atendessem suas necessidades nutricionais durante o período de suspensão das aulas (documentos 8 e 9). 

CONSIDERANDO que, em 10 de junho de 2020, a municipalidade informou que realizou a distribuição dos alimentos a todos os 
alunos da rede pública municipal de ensino que aceitaram o auxílio (documento 13, p. 2). 

CONSIDERANDO que o município informou também que novas entregas de kits de alimentação estavam sob avaliação, as quais 
dependiam de recursos disponíveis; 

CONSIDERANDO que, no ano de 2020, o FNDE repassou ao Município de Barra do Guarita o valor de R$ 56.797,401; 
CONSIDERANDO que as últimas informações foram prestadas pelo ente municipal em junho de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de apurar se o Município utilizou o valor disponível do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios 

e, em caso positivo, se os distribuiu para os alunos da rede municipal. 
CONSIDERANDO a necessidade de apurar se a distribuição de alimentos está sendo realizada de forma periódica a fim de garantir 

a consecução dos objetivos do PNAE, possibilitando aos estudantes o acesso a refeições que cubram as suas necessidades nutricionais; 
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CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 
instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 
competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 
notificações e intimações necessárias (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV e VII); 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “verificar as ações adotadas pelo Município de Barra do Guarita na execução 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de emergência de saúde relacionada ao coronavírus”. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 1ª CCR. 
 

LETÍCIA CARAPETO BENRDT 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-ERE-RS-00001408-2021| 
PORTARIA Nº 25, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.29.018.000253/2020-72. 1ª Câmara de Coordenação e 
Revisão. Objeto: “verificar as ações adotadas pelo Município de Esperança do Sul 
na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de 
emergência de saúde relacionada ao coronavírus”. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no cumprimento de suas atribuições 
constitucionais e legais, em face do disposto nos arts. 2º, I, e 4º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2010 e no artigo 2º, § 7º, e 4º da Resolução CNMP n.º 
23/2007, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do art. 127, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB); 

CONSIDERANDO ser missão constitucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços 
de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como promover de forma preventiva e repressiva 
a proteção do patrimônio público e social e de outros direitos individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos à família, à criança e ao adolescente 
(art. 129, II e III, CRFB e Lei Complementar n.º 75/1993, art. 6º, VII, “a”, “b” e “c”); 

CONSIDERANDO que, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde emitiu declaração pública de pandemia em 
relação ao novo coronavírus (Covid-19), após ter declarado, em 30 de janeiro de 2020, emergência em saúde pública de importância internacional; 

CONSIDERANDO que, no Brasil, a Portaria GM/MS nº 188/2020 declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo nº 06/2020 reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública, haja vista a 
emergência de saúde relacionada ao novo coronavírus (Covid-19); 

CONSIDERANDO que a educação e a saúde são direitos fundamentais com interface com o direito humano à alimentação, todos 
inseridos no rol dos direitos sociais, no art. 6º da CRFB, figurando a educação e, particularmente, o ensino obrigatório e gratuito, como direito de todos 
(art. 205) e dever do Estado (art. 208, caput e § 1º), e a saúde, como “direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação” (art. 196); 

CONSIDERANDO que a alimentação insere-se entre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, a teor do art. 3º, caput, da 
Lei nº 8.080/90, demandando prestações estatais materiais, vinculadas, de forma contundente, ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa 
humana (STF, ARE 685.230 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/3/2013); 

CONSIDERANDO que, a fim de assegurar o direito humano à alimentação adequada, a Lei nº 11.346/06 criou o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN –, a dispor, em seu art. 2º, que “A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente 
à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas 
e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população”, levando em conta “as dimensões ambientais, 
culturais, econômicas, regionais e sociais”, com o objetivo de “respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização 
do direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os mecanismos para sua exigibilidade”; 

CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei nº 11.346/06 dispõe que a segurança alimentar e nutricional reside na “realização do direito 
de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais”; 

CONSIDERANDO que, no caso das crianças e adolescentes, a educação, a saúde e a alimentação, como direitos subjetivos, devem 
ser garantidos com prioridade absoluta, na melhor exegese dos arts. 5º, 6º e 227 da CRFB e do art. 4º da Lei nº 8.069/90; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.947/09 instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o qual tem por escopo 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis 
dos alunos, através de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período 
letivo; 

CONSIDERANDO que, por meio do PNAE, o Governo Federal transfere recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
aquisição e distribuição de alimentos aos alunos da educação infantil (creches e pré-escola), do ensino fundamental e médio, matriculados em escolas 
públicas e filantrópicas, mediante controle e acompanhamento da execução do PNAE pelos Conselhos de Alimentação Escolar, órgãos colegiados de 
caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, a serem instituídos no âmbito dos Estados e Municípios, nos termos do art. 18 da Lei 
nº 11.947/09 e art. 34 e ss. da Resolução CD/FNDE nº 26/2013; 

CONSIDERANDO que o FNDE editou a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, e autorizou, durante o período de suspensão de 
aulas em decorrência das situações de emergência em saúde pública de importância nacional e de calamidade pública causadas pelo novo coronavírus, a 
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, a critério do poder público local (art. 1º); 
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CONSIDERANDO que a Resolução nº 02, de 09 de abril de 2020, estabeleceu que, durante a vigência do Decreto Legislativo nº 
6/2020, a transferência de recursos financeiros às Entidades Executoras, no âmbito do PNAE, ocorreria nos termos do art. 38 da Resolução CD/FNDE 
nº 26, de 17 de junho de 2013 (art. 6º); 

CONSIDERANDO que a Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, estabelece que os recursos serão transferidos pelo 
FNDE em até 10 parcelas (fevereiro a novembro) por ano, não podendo cada parcela ter cobertura inferior a 20 dias letivos, e que eles são creditados, 
mantidos e geridos em conta-corrente específica para o programa, a ser aberta pelo FNDE em agência e bancos indicados pela entidade executora (art. 
38, incisos VI e VII); 

CONSIDERANDO que, no dia 14 de abril de 2020, o MPF expediu ao Município de Esperança do Sul a Recomendação nº 125/2020, 
com o objetivo de assegurar a distribuição de alimentos do PNAE, eventualmente estocados nas escolas municipais, que viriam a ser consumidos no 
período de suspensão das atividades educativas presenciais (documento 1); 

CONSIDERANDO que, no dia 08 de junho de 2020, o Município de Esperança do Sul encaminhou ata de reunião realizada no dia 
05 de junho de 2020, na qual planejavam a montagem e distribuição de kits de alimentação aos alunos da rede municipal de ensino (documento 10.1, ps. 
1-2); 

CONSIDERANDO que, no ano de 2020, o FNDE repassou ao Município de Esperança do Sul o valor de R$ 83.162,20; 
CONSIDERANDO que as últimas informações foram prestadas pelo ente municipal em junho de 2020; 
CONSIDERANDO a necessidade de apurar se o Município utilizou o valor disponível do PNAE na aquisição de gêneros alimentícios 

e, em caso positivo, se os distribuiu para os alunos da rede municipal; 
CONSIDERANDO a necessidade de apurar se a distribuição de alimentos está sendo realizada de forma periódica a fim de garantir 

a consecução dos objetivos do PNAE, possibilitando aos estudantes o acesso a refeições que cubram as suas necessidades nutricionais; 
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público Federal, sempre que necessário ao exercício de suas funções institucionais, 

instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos, podendo, para o exercício de suas atribuições, nos procedimentos de sua 
competência, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração Pública direta ou indireta, bem como, expedir 
notificações e intimações necessárias (Lei Complementar n.º 75/1993, art. 7º, inciso I e art. 8°, incisos II, IV e VII); 

RESOLVE, nos termos do art. 4º, § 4º, da Res. CSMPF 87/2010 e do art. 2º, § 7º, da Res. CNMP 23/2007, CONVERTER o presente 
Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, com o seguinte objeto: “verificar as ações adotadas pelo Município de Esperança do Sul na execução 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar durante o período de emergência de saúde relacionada ao coronavírus”. 

Após os registros de praxe, proceda-se à publicação e comunicação à 1ª CCR. 
 

LETÍCIA CARAPETO BENRDT 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00001594-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Assunto: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas 
nº 1.29.002.000289/2020-25 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na 
Resolução nº 164, do CNMP, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a 
incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 
para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem 
exigindo a atuação constante dos entes federados no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de 
fiscalizar a adequada destinação dos recursos; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas em saúde pública empreendidas 
frente à situação emergencial de saúde pública, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização 
para as finalidades especificamente delineadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos 
emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação no números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil; 

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por 
intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet; 

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população desse Município quanto às 
verbas disponibilizadas e aos investimentos providenciados; 

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do 
controle social das medidas eventualmente empreendidas no Município, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade 
de controle social do gasto público; 

CONSIDERANDO o art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979/2020, que disciplina medidas de enfrentamento à COVID-19, estabelece que todas 
a aquisições ou contratações, que tiveram a dispensa de licitação visando o enfrentamento da emergência internacional de saúde pública, devem ser 
disponibilizadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização do ato, em site oficial específico os requisitos previsto no art. 8º, § 3º da Lei nº 
12.527/2011, além de outros que ela discrimina em seus incisos. 

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para 
responsabilização das autoridades competentes, que disponibilize, no site oficial do Município de Nova Petrópolis, seção específica e acessível a partir 
da página inicial, que viabilize o acesso aos dados relativos às verbas disponibilizadas, às aquisições e às contratações decorrentes do enfrentamento da 
epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, 
disponibilizando os dados em até 5 dias da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem: 

a) o ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; 
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b) o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor total, o objeto e o 
respectivo processo administrativo de contratação ou aquisição; 

c) a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; 
d) o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; e 
e) as informações sobre eventuais aditivos contratuais. 
Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de quinze dias, a 

contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, 
sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. 

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços 
(www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF. 

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00001595-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 3, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Assunto: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas 
nº 1.29.002.000288/2020-81 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na 
Resolução nº 164, do CNMP, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a 
incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 
para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem 
exigindo a atuação constante dos entes federados no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de 
fiscalizar a adequada destinação dos recursos; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas em saúde pública empreendidas 
frente à situação emergencial de saúde pública, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização 
para as finalidades especificamente delineadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos 
emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação no números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil; 

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por 
intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet; 

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população desse Município quanto às 
verbas disponibilizadas e aos investimentos providenciados; 

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do 
controle social das medidas eventualmente empreendidas no Município, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade 
de controle social do gasto público; 

CONSIDERANDO o art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979/2020, que disciplina medidas de enfrentamento à COVID-19, estabelece que todas 
a aquisições ou contratações, que tiveram a dispensa de licitação visando o enfrentamento da emergência internacional de saúde pública, devem ser 
disponibilizadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização do ato, em site oficial específico os requisitos previsto no art. 8º, § 3º da Lei nº 
12.527/2011, além de outros que ela discrimina em seus incisos. 

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para 
responsabilização das autoridades competentes, que disponibilize, no site oficial do Município de Nova Pádua, seção específica e acessível a partir da 
página inicial, que viabilize o acesso aos dados relativos às verbas disponibilizadas, às aquisições e às contratações decorrentes do enfrentamento da 
epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, 
disponibilizando os dados em até 5 dias da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem: 

a) o ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; 
b) o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor total, o objeto e o 

respectivo processo administrativo de contratação ou aquisição; 
c) a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; 
d) o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; e 
e) as informações sobre eventuais aditivos contratuais. 
Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de quinze dias, a 

contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, 
sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. 

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços 
(www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF. 

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00001596-2021| 
RECOMENDAÇÃO Nº 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Assunto: Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas 
nº 1.29.002.000295/2020-82 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício de suas atribuições constitucionais e 
legais, especificamente as previstas nos arts. 127 e 129, incisos II da Constituição da República, no art.6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93, na 
Resolução nº 164, do CNMP, e 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, possuindo a 
incumbência constitucional de promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, adotando, 
para tanto, as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias no exercício de suas funções constitucionais; 

CONSIDERANDO a excepcionalidade da situação social atual, em virtude da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19), que vem 
exigindo a atuação constante dos entes federados no sentido de zelar pelo bom uso das verbas destinadas ao combate à situação emergencial, a fim de 
fiscalizar a adequada destinação dos recursos; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas em saúde pública empreendidas 
frente à situação emergencial de saúde pública, notadamente no sentido de evidenciar a satisfatoriedade dos recursos encaminhados e a devida utilização 
para as finalidades especificamente delineadas; 

CONSIDERANDO a necessidade de empreender medidas fiscalizatórias no sentido de avaliar eventual malversação dos recursos 
emergenciais, notadamente ao se observar uma elevação no números de suspeitas de desvios em diversas regiões do Brasil; 

CONSIDERANDO que uma das principais ferramentas de controle social dos gastos e investimentos públicos se perfectibiliza por 
intermédio do acesso remoto dos dados públicos, com o uso de ferramentas de transparência pública disponibilizadas através da internet; 

CONSIDERANDO que não há, atualmente, medidas informativas atualizadas e acessíveis à população desse Município quanto às 
verbas disponibilizadas e aos investimentos providenciados; 

CONSIDERANDO a pertinência na elaboração de um processo de ampliação dessas informações, notadamente para facilitação do 
controle social das medidas eventualmente empreendidas no Município, bem como para ampliar o espectro de consciência coletiva quanto à necessidade 
de controle social do gasto público; 

CONSIDERANDO o art. 4º, § 2º, da Lei nº 13.979/2020, que disciplina medidas de enfrentamento à COVID-19, estabelece que todas 
a aquisições ou contratações, que tiveram a dispensa de licitação visando o enfrentamento da emergência internacional de saúde pública, devem ser 
disponibilizadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da realização do ato, em site oficial específico os requisitos previsto no art. 8º, § 3º da Lei nº 
12.527/2011, além de outros que ela discrimina em seus incisos. 

RECOMENDO a Vossa Senhoria, com vistas a prevenir responsabilidades e evitar eventuais demandas judiciais para 
responsabilização das autoridades competentes, que disponibilize, no site oficial do Município de São Marcos, seção específica e acessível a partir da 
página inicial, que viabilize o acesso aos dados relativos às verbas disponibilizadas, às aquisições e às contratações decorrentes do enfrentamento da 
epidemia causada pela COVID-19, atendendo aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e da Lei nº 13.979/2020, 
disponibilizando os dados em até 5 dias da realização do ato, com demonstrativos básicos que identifiquem: 

a) o ato que autorizou a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato; 
b) o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor total, o objeto e o 

respectivo processo administrativo de contratação ou aquisição; 
c) a discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação; 
d) o valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista; e 
e) as informações sobre eventuais aditivos contratuais. 
Na forma do art. 6º, inciso XX da Lei Complementar 75/93 e do art. 10 da Resolução 164 do CNMP, fixo o prazo de quinze dias, a 

contar do recebimento, para que apresente informações sobre o atendimento das medidas recomendadas, ou as razões para justificar o seu não acatamento, 
sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. 

A informação de que trata o parágrafo anterior deverá ser protocolada por sistema eletrônico, disponível no MPF Serviços 
(www.mpf.mp.br/mpfservicos), sem custo com postagem, tampouco deslocamento à unidade do MPF. 

Publique-se, nos termos do art. 23, caput, parte final, da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

FABIANO DE MORAES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00007737-2021| 
PORTARIA Nº 71, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 79 da Lei 

Complementar nº 75, de 02 de maio de 1993 / Lei Orgânica do Ministério Público da União, de acordo com a Resolução n.º 001/2017/PGJ/PRE, de 06 
de novembro de 2017, e com as indicações constantes das Portarias PGJ nº 481 e 482, RESOLVE: 

FAZER CESSAR os efeitos da designação no que respeita aos Promotores Eleitorais e períodos a seguir referidos: 
 

ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 
31ª/Tijucas FRED ANDERSON VICENTE (18 e 19 de fevereiro) 
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DESIGNAR os Membros do Ministério Público abaixo relacionados para atuar perante a Zona Eleitoral e períodos a seguir 
discriminados: 

 
ZONA ELEITORAL PROMOTOR ELEITORAL 

31ª/Tijucas MIRELA DUTRA ALBERTON (18 e 19 de fevereiro) 
 

ANDRE STEFANI BERTUOL 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00000895-2021| 
PORTARIA Nº 1, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato n° 1.34.033.000184/2020-49. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, considerando o disposto no artigo 129, inciso III, 
da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), e considerando, ainda, o que consta da Notícia de Fato n° 1.34.033.000184/2020-49, DETERMINA a instauração de INQUÉRITO CIVIL 
tendo por objeto apurar ausência de consulta prévia, livre e informada aos pescadores artesanais em processo da Fundação Florestal que visa à reforma 
do Píer do Saco da Ribeira, Município de Ubatuba-SP. Determina-se, ainda, a realização das seguintes providências: a) registro e autuação da presente 
portaria; b) solicitação de publicação desta portaria no Diário Oficial, por meio do Sistema Único, para fins do disposto no artigo 16, § 1º, inciso I, da 
Resolução nº 87/06 do CSMPF e artigo 7º, § 2º, inciso I, da Resolução nº 23 do CNMP. 

 
WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CGT-SP-00000897-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato n° 1.34.033.000160/2020-90. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, considerando o disposto no artigo 129, inciso III, 
da Constituição da República, e artigo 8º, § 1º, da Lei Federal nº 7.347/85, bem como no disposto na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal 
(CSMPF), e considerando, ainda, o que consta dA Notícia de Fato n° 1.34.033.000160/2020-90, DETERMINA a instauração de PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO tendo por objeto acompanhar a adoção de medidas pelo Condomínio Recanto da Lagoinha para a concretização do direito ao livre 
trânsito e acesso das comunidades caiçaras a seus territórios tradicionais nas praias do Peres, Bonete e outras, através da trilha das 7 praias em Ubatuba-
SP. Determina-se, ainda, a realização das seguintes providências: a) registro e autuação da presente portaria; b) solicitação de publicação desta portaria 
no Diário Oficial, por meio do Sistema Único, para fins do disposto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Resolução nº 87/06 do CSMPF e artigo 7º, § 2º, inciso 
I, da Resolução nº 23 do CNMP. 

 
WALQUIRIA IMAMURA PICOLI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00001671-2021| 
PORTARIA Nº 5, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Assunto: “MEIO AMBIENTE – Apurar eventual irregularidade sobre a retirada 
da embarcação Professor W. Besnard, atracada e flutuando, mas abandonada, no 
Armazém 5 do Porto de Santos/SP. 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República em 
Santos, com fundamento nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal, artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93, e no artigo 2º da Resolução CNMP 
n° 23/2007; 

Considerando que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção 
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, assim como a defesa dos direitos e interesses das populações 
indígenas (artigos 127 e 129 da Constituição Federal); 

Considerando o disposto nos artigos 5°, 6°, inciso VII, e 37, todos da Lei Complementar n° 75/93; 
Considerando o disposto nos artigos 1°, 2°, inciso II, 4º e 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP); 
Considerando o disposto nos artigos 2°, “caput”, inciso II, 4º, inciso II e § 4º, e 28 da Resolução nº 87, de 3 de agosto de 2006, do 

Conselho Superior do Ministério Público Federal; e 
Considerando que o Ministério Público Federal autuou, em 16/04/2020, a Notícia de Fato nº 1.34.012.000494/2020-10, instaurada a 

partir do desmembramento do inquérito civil nº 1.34.012.000509/2018-17, a fim de apurar eventual irregularidade sobre a retirada da embarcação 
Professor W. Besnard, atracada e flutuando, mas abandonada, no Armazém 5 do Porto de Santos/SP., determino a instauração do INQUÉRITO CIVIL 
nº 1.34.012.000494/2020-10, para a apuração dos fatos, ordenando, para tanto: 

a) autuação e registro pertinentes destes autos como inquérito civil; 
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b) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Unidade, para publicação, pelo prazo de 30 dias; 
c) remessa de cópia desta Portaria, para publicação em veículo oficial, à 4ª CCR/MPF. 
Fica designada para funcionar como Secretária neste feito as servidoras Renata Avellar de Mello Affonso Dutra, Analista do 

MPU/Apoio Jurídico/Direito e Danielle Vasconcelos da Silva Vitor, Técnico do MPU, ou outro servidor atuando em substituição a estas. 
 

ANDRÉ BUENO DA SILVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00020239-2021| 
PORTARIA Nº 21, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento nos arts. 127, caput, e 129, incisos II, III e IX, da Constituição da República; 

no art. 5º, inciso III, alínea “e”, e inciso V, alínea “a”, da Lei Complementar nº 75/93; no art. 8º, inciso II, e art. 9º, ambos da Resolução nº 174, de 4 de 
julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais, conforme preceitua o art. 127 da Constituição da República; 

Considerando que o art. 38, I, da Lei Complementar nº 75/93 atribui ao MPF a atribuição para instaurar inquérito civil e outros 
procedimentos administrativos correlatos; 

Considerando que esta signatária, por meio do Oficio nº 17/2021/SCTIE/MS, da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Insumos Estratégicos em Saúde (PR-SP-00008731/2021), tomou conhecimento da criação de grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Saúde para 
estudar uma proposta de revisão do marco legal do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF); 

Considerando a relevância do acompanhamento do andamento dos trabalhos do mencionado grupo, principalmente porque uma 
alteração normativa pode ter repercussão positiva para a logística de aquisição e distribuição, pelo Ministério da Saúde, dos medicamentos pertencentes 
ao CEAF; 

Determino o encaminhamento da presente Portaria e de cópia do documento PR-SP-00008731/2021 à Divisão Cível Extrajudicial 
(DICIVE), para autuação de Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Política Pública e distribuição ao 46º Ofício desta Procuradoria da 
República em São Paulo, com a seguinte ementa: 

“SAÚDE. ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICA PÚBLICA. Acompanhamento do andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo 
grupo de trabalho criado por iniciativa do Ministério da Saúde para elaboração de proposta de revisão do marco legal do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica (CEAF). Documento originador: PR-SP-00008731/2021.” 

 
LISIANE BRAECHER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00020590-2021| 
PORTARIA Nº 31, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República subscritor, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e: 
-Considerando que foi autuado o Procedimento Preparatório n. 1.34.001.006406/2020-12 a partir de representação formulada pelo 

Instituto ADECON, noticiando supostas irregularidades no processo de alteração da Resolução CGPC 008/2004, do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), que, em tese, retira direitos dos participantes de planos de previdência de Entidades Fechadas de Previdência Complementar; 

-Considerando que o referido Procedimento ainda está em fase de instrução e já transcorreu o prazo estabelecido no artigo 2º, §6º, da 
Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Resolve instaurar Inquérito Civil para prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas aplicáveis, 
determinando, para tanto: 

1. autue-se o presente Procedimento Preparatório n. 1.34.001.006406/2020-12 como Inquérito Civil (artigo 4º, da Resolução nº 23/07, 
do Conselho Nacional do Ministério Público); 

2. registre-se e publique-se, controlando-se o prazo de eventual prorrogação (artigos 4º e 9º, da Resolução nº 23/07, do Conselho 
Nacional do Ministério Público); 

3. comunique-se a instauração deste Inquérito Civil à Egrégia 3a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
por meio de registro no sistema único, visando a publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração (art. 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07 do 
Conselho Nacional do Ministério Público), atentando-se, se for o caso, para o disposto no art. 15 do Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 (Art. 
15. A publicação dos atos sigilosos, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, datas de expedição e ementas, redigidas de modo a não 
comprometer o sigilo). 

 
ANA CAROLINA YOSHII KANO UEMURA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00001147-2021| 
DECISÃO Nº 13, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
Notícia de Fato n.º 1.34.007.000037/2021-77. ARQUIVAMENTO. 
 

A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF) encaminhou a todos os “Ofícios ligados ao setor de sua 
competência” (Lei Complementar n.º 75/93, art. 62, inc. I) “onde há presença do bioma Mata Atlântica, “para conhecimento e adoção das providências 
que sejam consideradas pertinentes”, cópia de petição inicial elaborada pela Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 

Trata-se do instrumento de demanda proposta em face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis 
(Ibama), distribuída à 26ª Vara Cível Federal da Subseção Judiciária de São Paulo-SP, registrada sob o n.º 5020189-24.2020.4.03.6100 e cujo pedido 
principal é o seguinte: 



DMPF-e Nº 34/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021 Publicação: terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 158 
 

 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.  O documento pode ser acessado no endereço 
eletrônico http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e. 

 

3) Quanto ao mérito, requer: 
(...) 
b) A condenação do requerido Ibama na obrigação de não fazer consistente em se abster do cancelamento dos autos de infração 

ambiental, termos de embargos e interdição e termos de apreensão, lavrados em todo o Estado de São Paulo, a partir da constatação de supressão, corte 
e/ou utilização não autorizados de remanescente de vegetação do bioma Mata Atlântica. 

O pedido, em síntese, tem abrangência estadual, isto é, compreende os Municípios sujeitos à competência do 4º Ofício da Procuradoria 
da República nos Municípios de Marília, Tupã e Lins. 

Aliás, a antecipação de tutela concedida pela 26ª Vara Cível Federal de São Paulo tem a mesma extensão territorial: 
Diante do exposto, defiro a tutela provisória de urgência para que o réu se abstenha de promover o cancelamento de autos de infração 

ambiental, termos de embargos e interdição e termos de apreensão lavrados no Estado de São Paulo, a partir da constatação de supressão, corte e/ou 
utilização não autorizados de remanescente de vegetação do bioma Mata Atlântica. 

Logo, “o fato narrado já” é “objeto (...) de ação judicial”, razão pela qual, com fundamento no art. 4º, inc. I, da Resolução n.º 174/17 
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), ARQUIVO esta Notícia de Fato. 

Em decorrência, determino à Técnica Camila Lopes Giovanini que: 
a) providencie a publicação desta decisão no portal do MPF (Resolução n.º 87/10 do Conselho Superior do MPF, art. 4º, inc. V, 

combinado com art. 16, § 1º, inc. I); e 
b) registre o arquivamento no Sistema Único, nos termos do art. 5º da Resolução CNMP n.º 174/17. 

 
MANOEL DE SOUZA MENDES JUNIOR 

Procurador da República 
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