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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##--ÚNICO--####ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00311864-2019| 

PORTARIA Nº 40, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos de Comissão. 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em atenção à solicitação 

contida no Ofício nº 70/2019-GPV/PRR1/MPF, do Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo, Gustavo Pessanha Velloso. 

 RESOLVE: 

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar desta data, o prazo concedido à Comissão de Inquérito Administrativo CMPF nº 

1.00.002.000063/2019-17, constituída pela PORTARIA CMPF Nº 23, de 25 de março de 2019, respectivamente, para a conclusão dos trabalhos. 

 

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA 

 

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00312425-2019| 

ATA DA QUINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE MAIO DE 2019 

 

Aos nove dias (9) do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), às 14h30, na sala de reunião da 4ª CCR, teve início a 548ª 

Sessão Ordinária. Presentes os Membros, Nívio de Freitas Silva Filho, Coordenador, Nicolao Dino de Castro e Costa Filho, Membro Titular, Darcy 

Santana Vitobello, Membro Titular, Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Membro Suplente, Subprocuradores-gerais da República, por 

videoconferência Fátima Aparecida de Souza Borghi, Membro Suplente, e, por Ana Paula Mantovan Siqueira, Membro Suplente, Procuradoras Regionais 

da República. Secretariados pelo Secretário Executivo Dr. Daniel César Azeredo Avelino, Procurador da República e pela Assessora-chefe de Revisão, 

Cristiane Almeida, julgaram, nessa sessão, os seguintes procedimentos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. DPF/DF-1012/2014-INQ - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1511 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. APA PLANALTO CENTRAL. PARCELAMENTO IRREGULAR. PROPRIEDADE DA TERRACAP. 

ENUNCIADO 6 - 4ª CCR. AUSÊNCIA DE OFENSA DIREITA A BEM DA UNIÃO. 1. Tem atribuição o MPDFT para atuar em inquérito policial 

instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no art. 40, caput, da Lei 9.605/1998 e no art. 50 da Lei 6.766/79, de autoria de particular 

que teria comercializado ilegalmente lotes nas Chácaras 93, 43 e 47 do Setor Habitacional Arniqueiras, no Distrito Federal, tendo em vista que: (i) parecer 

técnico da ASSPER/PRDF e ofício da SPU/DF atestam que a área não é de propriedade da União, mas sim da Companhia Imobiliária de Brasília - 

TERRACAP; (ii) o fato de duas dessas chácaras estarem inseridas na APA do Planalto Central não é suficiente para atrair a atribuição federal no feito, 

em consonância com o disposto no Enunciado nº 6 - 4ª CCR; (iii) compete ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM o licenciamento ambiental na referida 

Unidade de Conservação; e (iv) não há, portanto, ofensa a bem, serviço ou interesse da União, autarquia ou empresa pública federa. 2. Voto pela 



DMPF-e Nº 122/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 1 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 2 de julho de 2019 2 

 

 

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. 

 

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). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. DPF/RO-0123/2017-INQ - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1136 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 TABATINGA-AM Nº. DPF-TAB/AM-00117/2016-INQ - Relatado por: Dr(a) ANA 

PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1408 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. 

FAUNA. PESCA ILEGAL. RIO INTERESTADUAL. 1. Compete à Justiça Federal processar e julgar crimes ambientais praticados em rios 

interestaduais, por repercutir em bem público titularizado pela União. Inteligência dos arts. 20, inciso III, e 109, inciso IV, da Constituição. 2. Assim, 

tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito policial instaurado para apurar a eventual prática de crimes tipificados nos art. 29, § 

1º, III e art. 34, III da Lei 9.605/98, em concurso material, consistente na conduta de transportar aproximadamente 18 (dezoito) kg de pirarucu e 5 (cinco) 

kg do quelônio tracajá provenientes de pesca proibida, por aplicação do Enunciado nº 46 - 4ª CCR. 3. A extensão do dano ambiental e a maior ou menor 

potencialidade do gravame são elementos que dizem respeito à dosimetria da pena, mas não à fixação da competência, cujos critérios estão balizados no 

ordenamento constitucional. 4. Voto pela não homologação do declínio 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). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. DPF-UDI-00548/2018-INQ - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do 

Voto Vencedor: 1074 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, 

nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 

V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 08120.000418/97-22 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1137 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 CRUZEIRO DO SUL-AC Nº. 

1.10.001.000081/2015-21 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 986 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - 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 - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 

1.11.000.000835/2018-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1250 – Ementa: 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ACESSO À PRAIA. IRREGULARIDADE. 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL. 1. É cabível o arquivamento de procedimento preparatório instaurado, a partir de representação, para apurar eventual 

irregularidade no acesso à Praia de Ipioca, decorrente de eventual desacordo com o Plano Direto Municipal e com o Plano Nacional de Gerenciamento, 

no Município de Maceió, tendo em vista que: (i) a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial de Maceió informou não ser possível a supressão 

do Acesso 31, nos termos solicitados pelo representante, uma vez que extrapolaria a distância mínima determinada pelo Plano de Acesos Viário das 

Praias do Litoral Norte (Decreto nº 6.863/2008); e (ii) segundo o Membro oficiante, o objeto da representação, quanto à matéria ambiental, deve ser 

apreciada pela municipalidade e pelos órgãos ambientais envolvidos, inexistindo atribuição do MPF para atuar no caso concreto. 2. O Representante, 

comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF, apresentou recurso do 

arquivamento, reiterando os termos da representação. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 8) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.002.000119/2014-62 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – 

Nº do Voto Vencedor: 1382 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. GRUPO DE TRABALHO (GT/ 4ª CCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade 

local e da gestão da Floresta Nacional de Tefé, unidade de conservação federal, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à 

regularização fundiária e consolidação da área, tendo em vista que foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de 

regularização fundiária e consolidação da Estação Ecológica Juami-Japurá, Reserva Extrativista Médio Juruá, Reserva Extrativista Auati-Paraná, Parque 

Nacional Nascentes do Lago Jari, Reserva Extrativista Médio Purus, Reserva Extrativista Baixo Juruá, Floresta Nacional Balta-Tufari, Floresta Nacional 

de Tefé e Reserva Biológica do Abufari, todas localizadas no Estado do Amazonas, pois este é o instrumento próprio para o acompanhamento e 

fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 

174, de 4 de julho de 2017. 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). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 

1.13.002.000123/2014-21 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1381 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. GRUPO DE TRABALHO 

(GT/4ªCCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade local e da gestão do Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, unidade de conservação 

federal, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e consolidação da área, tendo em vista que foi 

instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e consolidação da Estação Ecológica Juami-

Japurá, Reserva Extrativista Médio Juruá, Reserva Extrativista Auati-Paraná, Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, Reserva Extrativista Médio Purus, 

Reserva Extrativista Baixo Juruá, Floresta Nacional Balta- Tufari, Floresta Nacional de Tefé e Reserva Biológica do Abufari, todas localizadas no Estado 

do Amazonas, pois este é o instrumento próprio para o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, quando 

inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho de 2017. 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). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001894/2018-41 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1321 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. 

FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Procedimento Preparatório instaurado para 

apurar a ocorrência de desmatamento em área situada aos fundos de condomínio residencial, em Salvador/BA, tendo em vista que não há indício de que 

o fato ocorreu 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. Representante comunicado acerca da promoção de declínio, nos 

termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do declínio de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
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nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.14.006.000052/2019-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1512 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 12) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 1.14.010.000076/2014-89 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA 

– Nº do Voto Vencedor: 1160 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 

CRATEÚS/TAUÁ-CE Nº. 1.15.004.000039/2017-65 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1467 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE Nº. 

1.15.005.000226/2018-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1255 – Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 

VEGETAÇÃO. ÁREA PARTICULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento investigatório criminal instaurado, 

a partir de expediente encaminhado pelo IBAMA, para apurar eventual desmatamento ilegal de 10,83 (dez virgula oitenta e três) hectares de vegetação 

nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de Itarema/CE, tendo em vista que: (i) a SPU 

informou que a área objeto do desmatamento não corresponde a imóveis administrados por aquela Secretaria; (ii) o INCRA aduziu que a área não está 

inserida em projetos de assentamento ou Territórios Quilombolas do INCRA; e (iii) não há qualquer lesão ou ameaça de lesão a bens, interesses ou 

serviços da União, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a legitimar a atuação do Ministério Público Federal. 2. 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). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002308/2017-21 - Relatado por: 

Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 968 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da 

República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. 

- 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 - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001843/2016-86 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1161 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - MINAS 

GERAIS Nº. 1.22.000.002309/2014-25 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1056 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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 PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000201/2018-

91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1053 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. EFLUENTES. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Não é cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da não conclusão das obras relativas ao sistema de esgotamento 

sanitário e do possível lançamento de esgoto "in natura" diretamente no Rio Grande (Lago da Represa de Furnas), pelo município de Juruaia/MG, tendo 

em vista que: (i) apesar da elaboração do projeto executivo para as obras de saneamento básico, objeto do IC nº 1.22.004.000168/2008-28, o Município 

não logrou concluir as obras financiadas pela FUNASA, persistindo a falta de tratamento do esgoto antes do descarte no rio; (ii) além do dano ambiental, 

há risco de perda dos recursos financeiros até aqui aplicados se não for concluída a obra; e (iii) há necessidade de diligências para verificar a existência 

de dano ao erário e para quantificar o grau de contaminação por efluentes sem tratamento despejados no corpo hídrico, em decorrência do atraso das 

obras. 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). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000253/2016-96 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1165 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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 VARGINHA-MG Nº. 1.22.007.000283/2008-72 - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1553 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.010.000108/2009-15 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1259 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. CONVERSÃO EM DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. ANTIGA RFFSA. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. 1. Tem atribuição o 

Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar eventual precariedade de conservação de imóvel oriundo da RFFSA, no 

Município de Cornélio Alves/MG, após conversão do arquivamento em declínio de atribuições, tendo em vista que: (i) o IPHAN não reconheceu valor 

para preservação da memória ferroviária; (ii) a Prefeitura Municipal, permissionária de uso do bem, informou que o prédio está precisando de reparos, 

porém não se trata de caráter emergencial; e (iii) a Prefeitura aduziu que foi construído um campo de futebol contíguo ao prédio e que vem usando o 

espaço para fins de lazer e recreação. 2. Voto pela conversão do arquivamento em declínio de atribuições e, no mérito, voto pela sua homologação. - 

Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG Nº. 1.22.010.000220/2017-

58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1404 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. EROSÃO. OBRAS EM RODOVIA. CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais decorrentes de abertura de acesso à Elevatória de Esgoto 

Bruto #03, em obras realizadas pelo DNIT, consistentes em dois pontos de erosão e um ponto com solo exposto, propício a erosão na rodovia BR- 

381/MG, em Timóteo/MG, tendo em vista que as diligências executadas possibilitaram a correção da irregularidade, pois: (i) o laudo pericial apresentado 

pelo Instituto Estadual de Florestas - Regional Rio Doce (IEF) informou que houve a construção de bueiro de captação de águas pluviais e elevação do 

nível do solo e canaletas à margem da estrada, bem como a revegetação parcial do talude (fls. 145/146); e (ii) o DNIT decidiu providenciar a execução 
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do revestimento vegetal na área mencionada pelo IEF como forma de proteção do talude que poderia afetar o corpo de aterro da rodovia BR-381/MG e 

em decorrência aos riscos potenciais com a aproximação do período chuvoso. 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). 23) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000094/2017-82 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1464 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, 

voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 

NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000039/2016-22 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto 

Vencedor: 1482 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 SANTARÉM-PA 

Nº. 1.23.002.000313/2017-44 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1396 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA. FLORESTA NACIONAL SARACÁ-TAQUERA 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o processo 

de Licenciamento Ambiental intentado pela Mineração Rio do Norte (MRN), em que está prevista a ampliação das atividades de extração mineral no 

interior da Floresta Nacional Saracá-Taquera, no Município de Oriximiná/PA, tendo em vista que: (i) a empresa de mineração protocolou pedido de 

arquivamento do Licenciamento Ambiental, segundo informações prestadas pelo IBAMA; e (ii) por fins de precaução, foi determinado pelo Procurador 

oficiante a instauração de Procedimento de Acompanhamento (PA), com o fito de acompanhar a regularidade de novo Processo de Licenciamento (Projeto 

de Novas Minas-PNM de atividade minerária em Oriximiná/PA). 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). 26) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000128/2018-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA 

PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1376 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. SISFLORA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato 

criminal autuada para apurar suposta infração ambiental consistente em apresentar informação falsa ao sistema oficial de controle (SISFLORA), em São 

Félix do Xingu/PA, tendo em vista a existência, na cadeia de vendas da empresa, de transações interestaduais comprovadas nos autos, conforme 

documentação encaminhada pelo IBAMA, indo ao encontro, portanto, do entendimento consubstanciado no Enunciado nº 62/4ªCCR, o qual justifica o 

interesse federal na questão. 2. Voto pela não homologação do declínio 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). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000297/2016-89 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto 

Vencedor: 1232 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FLORA. 

SUPRESSÃO VEGETAL. BIOMA AMAZÔNICO. ART. 38 DA LEI 9.605/98. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 

procedimento investigatório criminal destinado a apurar o crime tipificado no art. 38 da Lei 9.605/98, consistente na destruição de 31,79 (trinta e um 

virgula setenta e nove) hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem a devida autorização ambiental, em área de especial preservação, quando 

não houver indícios de que o ilícito ocorreu em prejuízo de espécies da flora que estejam ameaçadas de extinção e constatado, segundo informações 

fornecidas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Secretaria de Patrimônio Público - SPU, Instituto Nacional de 

Reforma Agrária - INCRA e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que não houve prejuízo a área 

pertencente ou protegida pela União, tais como Unidade de Conservação Federal, reserva indígena, faixa de fronteira, terrenos da marinha ou qualquer 

área de domínio federal, conforme Enunciado nº 49 da 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 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). 28) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000329/2018-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1398 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000356/2017-08 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto 

Vencedor: 1519 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO PARCIAL. DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÕES. MEIO 

AMBIENTE. FLORA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGOS E IMPEDIR REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO. INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO CARNE FRIA. 1. É cabível o arquivamento parcial de notícia de fato criminal instaurada, a partir de auto de infração 

do IBAMA (Operação Carne Fria), para apurar suposto crime do art. 330 do CP, consistente no descumprimento de termos de embargos de área situada 

na Fazenda Mato Dentro, em Santana do Araguaia/PA, tendo em vista a atipicidade da conduta do crime de desobediência quando a norma extra-penal, 

civil ou administrativa já cominar uma sanção, sem ressalvar a sua cumulação com a imposta no artigo 330 do Código Penal. 2. É cabível o declínio de 

atribuições de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática de crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98, consistente em impedir a regeneração 

natural em área de 417,51 ha (quatrocentos e dezessete vírgula cinquenta e um hectares), sem a devida autorização ambiental, em área de especial 

preservação (Bioma Amazônico), tendo em vista que, segundo as informações fornecidas pelo Procurador da República oficiante e o que demais dos 

autos consta, não houve prejuízo a área pertencente ou protegida pela União, conforme Enunciado nº 49 da 4ªCCR. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento quanto ao delito do art. 330 do Código Penal e pela homologação do declínio de atribuições em relação ao crime tipificado no art. 48 da 

Lei 9.605/98. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 

1.23.008.000682/2017-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1480 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. DANO. ORIENTAÇÃO Nº 1. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar o desmatamento de 20 ha de floresta nativa do bioma Amazônia, para abertura de estrada, na área rural do Município de 

Itaituba/PA, tendo em vista que: (i) não há autuação recente por desmatamento no local indicado pelo representante, conforme informação prestada pelo 

IBAMA/PA; e (ii) a falta de informações complementares inviabiliza outras diligências, inexistindo linha investigatória potencialmente idônea para a 

condução da apuração, pelo que não subsistem fundamentos para a continuidade da investigação cível, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 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 - PIAUI Nº. 1.27.000.001191/2015-12 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 



DMPF-e Nº 122/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 1 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 2 de julho de 2019 5 

 

 

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. 

 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1353 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 PARNAIBA-PI Nº. 1.27.003.000018/2016-58 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1179 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. ZONA COSTEIRA. OCUPAÇÃO 

IRREGULAR. SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível 

proibição de acesso à faixa de praia localizada em Luís Correia/PI, em decorrência de construções realizadas no local, tendo em vista que: (i) quanto ao 

primeiro representado, a SPU informou que o imóvel estava devidamente cadastrado e regularizado em seus sistemas; (ii) quanto aos outros dois 

representados, em que pese a SPU ter informado que não foi possível efetuar a regularização dos respectivos imóveis, posto que encontram-se em faixa 

de praia, verificou-se no Sistema Único já existir ação civil pública ajuizada em face da União tratando deste mesmo objeto; e (iii) a SPU esclareceu que, 

com o deslinde da questão judicial, era esperada a adoção de medidas visando a reintegração de posse em face dos ocupantes irregulares. 2. Tem atribuição 

o MPE/PI para atuar na problemática constante dos autos, referente à possível fechamento/cercamento irregular de ruas na região, tendo em vista que a 

Prefeitura Municipal de Luís Correia é o ente responsável pelo ordenamento e parcelamento do solo, tratando-se de assunto meramente local. 3. 

Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 4. Voto pela 

homologação do arquivamento e 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). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE 

DO SUL Nº. 1.29.000.002910/2018-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1611 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 NO MUNICÍPIO DE S.MARIA/SANTIAGO Nº. 

1.29.008.000325/2018-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1429 – Ementa: 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. 4º BATALHÃO 

LOGÍSTICO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Militar para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 54 

da Lei nº 9.605/98, decorrente do descarte de resíduos líquidos em saga proveniente do 4º Batalhão Logístico do Exército, no Município de Santa 

Maria/RS, tendo em vista que possível prática de crime ambiental praticados por militares atrai a atribuição do Ministério Público Militar para apurar os 

fatos, nos termos da Lei nº 13.491/2017. 2. Voto pela homologação do declínio de atribuições, com recomendação de ciência do 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). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 1.29.009.000263/2019-83 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1289 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 

para atuar em notícia de fato criminal instaurada, a partir de expediente encaminhado pelo ICMBio, para apurar eventual prática do delito tipificado no 

art. 64 da Lei nº 9.605/98, decorrente da omissão, no Sistema de Irrigantes da FEPAM, de que o empreendimento construído encontrava-se em área de 

preservação permanente, com o fito de obter licença de operação para o empreendimento, no Município de Alegrete/RS, tendo em vista que os dados 

falsos ou omissão de dados foram inseridos em sistema estadual, gerido e operacionalizado por órgão público estadual ambiental, não caracterizando, 

assim, interesse federal, a justificar a atuação do Ministério Público Federal. 2. 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). 36) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001957/2018-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1096 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo(a) Procurador(a) da República oficiante, 

voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 

- RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004699/2016-58 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1344 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento , nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - 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 - RIO DE JANEIRO Nº. 

1.30.001.004732/2016-40 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1470 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante no pedido de reconsideração, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.002.000218/2018-97 - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1488 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. POLUIÇÃO HÍDRICA. PETROBRAS. VAZAMENTO DE ÁGUA OLEOSA. 1. É cabível o arquivamento de Notícia 

de Fato instaurada para apurar suposto dano ambiental, no qual houve a descarga de 0,15m³ de água oleosa (0,14991 m³ da aguá+ 0,0009m³ de óleo), em 

desacordo com a legislação vigente, no Município de Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) não há medidas a serem adotadas visando a reparação de 

danos e consta o pagamento da multa imposta, segundo o IBAMA; (ii) considerando a dimensão diminuta do vazamento, a sanção administrativa se torna 

suficiente, nos termos da Orientação n°. 01 da 4ª CCR. 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: Retirado 

de pauta pelo relator. 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000104/2015-34 - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1503 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA (RESEX) MARINHA EM ARRAIAL DO CABO. 1. 

É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar atraso na elaboração de acordo de gestão/plano de utilização da Reserva Extrativista 

Marinha em Arraial do Cabo/RJ, tendo em vista que o ICMBIO encaminhou a Portaria n° 28/2019, a qual aprovou as regras do Acordo de Gestão da 

referida Reserva Extrativista, solucionando, assim, o problema que ensejou a abertura da presente investigação. 2. É 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). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000350/2017-

58 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1535 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. FAIXA DE AREIA DE PRAIA. MANIFESTAÇÃOARTÍSTICO CULTURAL. 1. É cabível o arquivamento 

de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ao meio ambiente em razão da realização de esculturas, sem autorização de uso do espaço 
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público, bem como cobrança de dinheiro dos turistas para tirar fotos da obra, na faixa de areia da Praia do Forte, Cabo Frio/RJ, tendo em vista que: (i) é 

prescindível o licenciamento ambiental da atividade, uma vez que a escultura é realizada com o próprio sedimento (areia da praia) encontrado no local, 

adicionado com água salgada do mar, não restando evidenciado dano ambiental relevante no local, segundo a Prefeitura de Cabo Frio; (ii) não houve a 

cobrança monetária, conforme informações dos agentes públicos municipais. 2. Prescindível a comunicação do representante em razão do 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). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 

1.30.010.000230/2013-98 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 981 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - 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 V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 

1.30.010.000387/2014-02 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1057 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - 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 ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000055/2019-94 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1367 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Sem prejuízo, 

destaque-se que o Colegiado da 4ª CCR, conforme orientação n° 2 aprovada em sua 509ª Sessão Ordinária, de 23 de agosto de 2017, deliberou pela 

aplicação imediata da Resolução n° 174/2017 do CNMP, de modo que é dispensável o encaminhamento de notícia de fato e de procedimento 

administrativo para homologação desta Câmara, com exceção dos casos expressos na própria Resolução n° 174/2017 do CNMP. - 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 ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000239/2012-88 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1022 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000032/2011-12 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1479 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ÁREA DE 

RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE) ITAPEBUSSUS. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (UC) MUNICIPAL. DILIGÊNCIA. 

SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado, a partir 

de representação, para averiguar a regularidade ambiental de construções existentes na ARIE Itapebussus, UC municipal, em região de zona costeira, no 

Município de Rio das Ostras/RJ, tendo em vista que, após o retorno dos autos em diligência (540ª Sessão Ordinária - 4ª CCR), a SPU atestou que o local 

onde ocorreu a ocupação irregular não está situado em área de domínio da União, não havendo, portanto, qualquer ofensa a bens, serviços ou interesses 

da União, autarquia e/ou empresa pública federal. 2. O representante não foi notificado por se tratar de denúncia feita diretamente ao Procurador da 

República. 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). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 

SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000503/2010-91 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1138 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 

1.30.017.000572/2016-91 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1460 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - 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 S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000312/2013-13 - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1328 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - RONDONIA Nº. 1.31.000.002124/2018-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI 

SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1102 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000161/2019-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do 

Voto Vencedor: 1473 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, 

nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 JI-PARANÁ-RO 

Nº. 1.31.001.000192/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1463 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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 - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000478/2019-51 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1335 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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. 1.33.000.000532/2019-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1350 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - SANTA 

CATARINA Nº. 1.33.000.001144/2018-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1363 

– Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LINHA 

DE TRANSMISSÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado, a partir de representação, para apurar 
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eventual irregularidade no licenciamento ambiental relativo à implantação de linhas de transmissão que passarão por 28 municípios de Santa Catarina, 

tendo em vista que: (i) o IBAMA informou que não possui pedido de licenciamento para o referido empreendimento; (ii) o IMA//SC aduziu que a LAP 

já havia sido emitida pelo órgão; 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, inciso IV, da Constituição Federal, a justificar a atribuição do Ministério Público Federal. 2. Representante 

comunicado acerca da promoção de declínio de atribuições. 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). 56) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002600/2015-09 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto 

Vencedor: 1621 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - SANTA CATARINA Nº. 

1.33.000.002927/2015-72 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1162 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - 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 JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000907/2016-06 - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1229 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar as supostas irregularidades ambientais perpetradas por 

empreendimento de lazer, no município de Joinville/SC, tendo em vista que: (i) o Instituto do Meio Ambiente informou que o empreendedor promoveu 

as regularizações ambientais na área afetada, após a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (fl. 32/48); (ii) a ocupação se encontra regularizada 

perante a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), nos termos do processo administrativo nº 11452.000032/97-64 (fls. 49/50); e (iii) não se vislumbrou 

eventual omissão do órgão ambiental estadual, que tem adotado as medidas necessárias para a salvaguarda do meio ambiente, inclusive com negociações 

junto ao empreendimento para a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). 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 Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar a eventual celebração e execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). - 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 CAÇADOR-SC Nº. 1.33.006.000145/2016-20 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1516 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO. QUEIMADAS PROVOCADAS. PERIGO DE DANO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 1. É cabível o arquivamento de inquérito 

civil instaurado para investigar e adotar as medidas legais quanto aos incêndios no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Grande 

Floresta de Araucárias, localizada nos municípios de Urubici e Bom Retiro/SC, tendo em vista que: (i) não há medidas cíveis a serem reivindicadas, uma 

vez adotadas medidas protetivas da unidade de conservação por parte dos gestores da RPPN e o ICMBio, como treinamento de brigadistas e aplicação 

de advertências aos confrontantes da UC; e (ii) foi requisitada a instauração de inquérito policial para apurar o crime do art. 41, da Lei nº 9.605/98, ante 

a constatação de que os focos de incêndio são provenientes de terras vizinhas da RPPN, em que é costumeira a utilização de fogo para a limpeza do pasto, 

subsistindo, pois, na seara criminal, a atuação ministerial visando à responsabilização dos envolvidos. 2. Representantes foram comunicados acerca da 

promoção de arquivamento e interpuseram recursos, cujas razões não foram suficientes para a reconsideração do membro oficiante, que manteve o 

arquivamento. 3. Voto pela homologação do 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 NO MUNICÍPIO DE 

TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000037/2019-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto 

Vencedor: 1617 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 ITAJAI/BRUSQUE 

Nº. 1.33.008.000430/2013-88 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1316 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. INSTALAÇÃO 

DE DECKS. "CARNAFOLIA". 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível existência de decks sob área de restinga, 

bem como eventual dano ambiental decorrente da realização do evento "Carnafolia" (2014), em Balneário Camboriú/SC, pois: (i) não houve notícia de 

dano ocasionado pelo evento "Carnafolia"; (ii) o MPE firmou TAC com estabelecimento comercial da área, que resultou na remoção de deck irregular; 

(iii) expediu-se recomendação aos estabelecimentos comerciais, a fim de que não utilizem acessos outros à praia senão o de uso público, bem como 

promovam o fechamento da área de restinga e a recuperação de uma área de acesso irregular, os quais comunicaram o acatamento à recomendação. 2. 

Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 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 NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000532/2018-16 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1377 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 MAFRA-SC Nº. 1.33.011.000049/2015-21 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA 

MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1031 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 MAFRA-SC Nº. 1.33.015.000021/2016-35 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 

1483 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001529/2019-15 - Relatado 

por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1591 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. SISPASS. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para 

verificar a autuação administrativa de criador de passeriformes por ter descumprido obrigação de manter atualizado seu plantel junto ao Sistema de 

Controle e Monitoramento da Atividade de Criação amadora de Pássaros - SISPASS, desde 2014, tendo em vista que: (i) a falta de atualização do 



DMPF-e Nº 122/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 1 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 2 de julho de 2019 8 

 

 

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. 

 

SISPASS configura ilícito administrativo, pelo qual foi cominada penalidade de multa e suspensão do cadastro do criador no sistema; e (ii) as medidas 

administrativas adotadas pelo órgão ambiental são suficientes para alcançar o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os 

destinatários da norma penal, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 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). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

- SÃO PAULO Nº. 1.34.001.002210/2019-15 - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1570 – Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. SISTEMA DE CADASTRO DE CRIADORES AMADORISTAS DE 

PASSERIFORMES. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA. OPERAÇÃO FIBRA. 1. É cabível o arquivamento de procedimento inquérito policial 

instaurado para apurar o lançamento de 10 (dez) operações eletrônicas supostamente fraudulentas, referentes à geração de números de anilhas e 10 (dez) 

operações eletrônicas também em tese fraudulentas, referentes à alteração de dados de passeriformes, como data de nascimento, sexo e espécie, todas no 

SISPASS (Sistema informatizado de Gestão da Criação de Passeriformes), verificados em razão da "Operação Fibra", uma vez que, considerando as 

informações prestadas, restou demonstrada a suficiência da medida adotada pelo órgão ambiental, 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). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.000634/2018-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº 

do Voto Vencedor: 1098 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Sem prejuízo, destaque-se que o Colegiado da 4ª CCR, conforme orientação n° 

2 aprovada em sua 509ª Sessão Ordinária, de 23 de agosto de 2017, deliberou pela aplicação imediata da Resolução n° 174/2017 do CNMP, de modo 

que é dispensável o encaminhamento de notícia de fato e de procedimento administrativo para homologação desta Câmara, com exceção dos casos 

expressos na própria Resolução n° 174/2017 do CNMP. - 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 S.JOSE DOS CAMPOS 

-SP Nº. 1.34.014.000237/2017-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1374 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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. 1.35.000.001307/2016-22 - 

Relatado por: Dr(a) ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA – Nº do Voto Vencedor: 1588 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela 

Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 IMPERATRIZ-MA Nº. DPF/ITZ/MA-00135/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1476 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO 

AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. RESERVA EXTRATIVISTA DO CIRIACO/MA. DESMATAMENTO. PALMEIRA 

BABAÇU. DESCONFORMIDADE COM OS OBJETIVOS DA RESEX. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito policial 

instaurado para apurar o crime do art. 40, da Lei nº 9.605/1998, consistente na prática de desmatamento em território da Reserva Extrativista do 

Ciriaco/MA, em desacordo com os objetivos da RESEX, tendo em vista que: (i) o fato de a área em pauta ainda não ter sido desapropriada, efetivamente, 

não é motivo para alegar ausência de interesse federal, pois as restrições de uso de propriedade particular, impostas pelo decreto que criou a RESEX, 

constituem desapropriação indireta para fins de proteção ambiental; ( i i ) a desapropriação é uma questão administrativa, que pode ser regularizada 

perante o ICMBio ou por via judicial, não implicando extinção da unidade de conservação; e (iii) existe atribuição do MPF para o feito em razão da 

irregularidade ambiental ter sido praticada em área federal, conforme entendimento constante da Nota Técnica nº 01/17 da 4ª CCR e de precedente do 

TRF 4ª Região. 2. Voto pela não homologação do declínio 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). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE FRANCA-SP Nº. JF-FRA-0000491-49.2018.4.03.6113-INQ - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – 

Nº do Voto Vencedor: 1518 – Ementa: Em que pesem os argumentos invocados pelo Procurador da República oficiante, não é cabível o declínio de 

atribuições ao MPE, tendo em vista o entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 58 - 4ª CCR. Assim, voto pela 

não homologação do declínio de atribuições, com o retorno dos autos para prosseguimento, facultando-se, se for o caso, requerer a designação de outro 

membro para atuar no feito, com fundamento na sua independência funcional. - 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). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. JF/SGO/PE-0000607-97.2013.4.05.8304-INQ - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1411 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR 

DE MINÉRIO DE OURO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, 

da Lei 8.176/1991 c/c. art. 55 da Lei 9.605/1998, decorrente de extração irregular de minério de ouro, quando o objeto do expediente já estiver abarcado 

em denúncia criminal (Ação Penal nº. 0800077-94.2018.4.05.8304 - Subseção Judiciária de Salgueiro/PE). 2. As diligências complementares restaram 

infrutíferas para a identificação de outros autores, razão pela qual promoveu-se o arquivamento dos autos. 3. Necessidade de se dar efetividade à 

responsabilização ambiental, com a devida reparação integral do dano na esfera cível, nos moldes do Enunciado n.º 56-4ªCCR. 4. Possibilidade de que a 

parte cível seja analisada no âmbito da Ação Penal, com fulcro no princípio da eficiência e da economicidade, adotando-se naquele procedimento as 

medidas cíveis de composição do dano ambiental. 5. Voto pela homologação do arquivamento, determinando-se que esta decisão seja anexada ao 

expediente criminal mencionado, para a devida instrução do feito. - 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 NO MUNICÍPIO DE 

ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000011/2019-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1564 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 TABATINGA-AM 

Nº. 1.13.001.000240/2015-85 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1419 – Ementa: 

PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ARQUIVAMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FAUNA. 

TRANSPORTE ILEGAL DE ARRAIAS. 1. É cabível o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto 

contrabando e crime ambiental, consistente em transporte aéreo de arraias de fogo do Estado do Pará para o Município de São Paulo de Olivença/AM, 

tendo em vista que: (i) um dos supostos infratores faleceu, conforme certidão de óbito juntada aos autos; e (ii) quanto ao outro investigado, existe outro 
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procedimento em tramitação sobre os mesmos fatos (IPL 157/2016- DPF/TBA/AM), motivo pelo qual a investigação remanescente neste PIC será melhor 

conduzida em conjunto aos fatos reunidos no IPL correlato, a fim, inclusive, de se evitar "bis in idem". 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 - AMAZONAS Nº. 1.13.002.000120/2014-97 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1380 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. GRUPO DE TRABALHO ( GT/ 4ª CCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade 

local e da gestão da Estação Ecológica Juami- Japurá, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e 

consolidação da área, tendo em vista que foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e 

consolidação: (i) da Estação Ecológica Juami-Japurá; (ii) da Reserva Extrativista Médio Juruá; da (iii) Reserva Extrativista Auati-Paraná; (iv) do Parque 

Nacional Nascentes do Lago Jari; (v) da Reserva Extrativista Médio Purus; (vi) da Reserva Extrativista Baixo Juruá; (vii) da Floresta Nacional Balta-

Tufari, (viii) da Floresta Nacional de Tefé, e (ix) da Reserva Biológica do Abufari, todas localizadas no Estado do Amazonas, pois este é o instrumento 

adequado para o 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. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 76) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.002.000125/2014-10 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1379 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. GRUPO DE TRABALHO (GT/4ªCCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade local e da gestão da Reserva 

Extrativista Médio Purus, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e consolidação da área, tendo em 

vista que foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e consolidação: (i) da Estação 

Ecológica Juami-Japurá; (ii) da Reserva Extrativista Médio Juruá; (iii) da Reserva Extrativista Auati- Paraná; (iv) do Parque Nacional Nascentes do Lago 

J a r i ; ( v ) da Reserva Extrativista Médio Purus; (vi) da Reserva Extrativista Baixo Juruá; ( v i i ) da Floresta Nacional Balta- Tufari, (viii) da Floresta 

Nacional de Tefé, e (ix) da Reserva Biológica do Abufari, todas localizadas no Estado do Amazonas, pois este é o instrumento adequado para o 

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. Voto pela homologação do 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 - 

AMAZONAS Nº. 1.13.002.000128/2014-53 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1361 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

GRUPO DE TRABALHO (GT/4ªCCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade local e da gestão da Reserva Extrativista Médio Juruá, com 

vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e consolidação da área, tendo em vista que foi instaurado o 

Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e consolidação: (i) da Estação Ecológica Juami-Japurá; (ii) 

da Reserva Extrativista Médio Juruá; (iii) da Reserva Extrativista Auati- Paraná; (iv) do Parque Nacional Nascentes do Lago J a r i ; ( v ) da Reserva 

Extrativista Médio Purus; (vi) da Reserva Extrativista Baixo Juruá; ( v i i ) da Floresta Nacional Balta- Tufari, (viii) da Floresta Nacional de Tefé, e (ix) 

da Reserva Biológica do Abufari, todas localizadas no Estado do Amazonas, pois este é o instrumento adequado para o acompanhamento, de forma 

continuada, de políticas públicas e procedimentos em tramitação em outras instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da 

Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017. 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). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.14.000.000792/2004-11 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1239 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

RODOVIA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade ambiental no processo de licenciamento de 

trechos da BR 135, tendo em vista (i) a emissão de licença de instalação pelo IBAMA; (ii) a instauração do procedimento 1.14.003.200938/2009-01, em 

razão de possíveis danos às cavernas situadas em locais específicos da rodovia, sendo a pavimentação não realizada nessas áreas; (iii) a judicialização, 

via ação popular (nº 2007.33.03.001065-5), de notícia sobre dano específico ao rio Corrente; e (iv) a antiguidade do procedimento (2004), não havendo, 

portanto, medidas adicionais a serem adotadas nestes autos. 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). 79) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. 1.14.003.000091/2018-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1532 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO MEIO AMBIENTE. FLORA. 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PARQUE NACIONAL NASCENTES DO RIO PARNAÍBA (PNNRP). ALTERAÇÃO DOS LIMITES. 1. É cabível 

o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual supressão de 151,74 hectares de floresta nativa em área não autorizada pertencente ao 

Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba (PNNRP), sem autorização do órgão ambiental competente, em Barreiras/BA, tendo em vista que o ICMBio 

informou que a Lei nº 13.090, de 12 de janeiro de 2015, alterou os limites do PNNRP, ocorrendo a desafetação de área na porção sul do parque, de modo 

que a área desmatada em fazenda localizada no interior do Parque Nacional foi excluída do seus limites, passado a ser regulada pelas normas ordinárias 

incidentes em propriedades rurais. 2. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 80) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES Nº. 1.17.003.000169/2017-33 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1371 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação 

do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - GOIAS/APARECIDA 

DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.003960/2014-45 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1332 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 ITUMBIARA-GO Nº. 

1.18.005.000040/2017-78 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1204 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
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PERMANENTE (APP). RIO PARANAÍBA. ATIVIDADE DE ECOTURISMO. ÁREA CONSOLIDADA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito 

civil instaurado visando apurar possível intervenção irregular na APP do Rio Paranaíba, na região da Prainha, Município de Itumbiara/GO, tendo em 

vista: (i) tratar-se de empreendimento instalado em APP anterior à 2008, com atividades similares à de ecoturismo, com comprovada promoção da 

proteção e recuperação da vegetação da APP do Rio Paranaíba (laudo técnico da SEAP/MPF); e (ii) os órgãos ambientais federal e municipal, IBAMA 

e AMMAI, estão atuantes na esfera administrativa, promovendo as fiscalizações e notificações pertinentes naquela área, não havendo, portanto, medidas 

adicionais a serem adotadas no feito. 2. É 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). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

- MARANHAO Nº. 1.19.000.002309/2018-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

1406 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE 

MINÉRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato autuada para apurar 

suposto acidente ambiental ocorrido, decorrente da erosão de uma pilha de material estéril da mineração de ouro no Povoado Aurizona, em Godofredo 

Viana/MA, tendo em vista que: (i) a atividade não provocou dano, efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou sob gestão federal; e (ii) não ocorreu 

segundo os elementos constantes dos autos, omissão dos órgãos federais no dever de fiscalizar, portanto, não se amoldando o caso vertente aos ditames 

do Enunciado nº 7-4ª CCR. 2. 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). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000202/2017-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do 

Voto Vencedor: 1149 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 

ASSENTAMENTO. INCRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. 1. Não é cabível o arquivamento de Inquérito Civil instaurado para 

apurar a destruição de 12,80 (doze vírgula oitenta) hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem prévia autorização do órgão competente, 

no Assentamento Gleba Mercedes, em Ipiranga do Norte/MT, tendo em vista que: (i) a extensão de área desmatada não é irrelevante, descaracterizando 

seu uso para subsistência; e (ii) há, nos autos, indícios de autoria e materialidade suficientes ao oferecimento de denúncia ou à propositura de ação civil 

pública, visando a reparação do dano ambiental provocado. 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). 85) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002794/2017-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº 

do Voto Vencedor: 1583 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 DE JUIZ 

DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000126/2018-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

992 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. REVOGAÇÃO / CONCESSÃO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA. 1. É cabível o 

arquivamento de procedimento preparatório instaurado, a partir de representação, para apurar eventuais irregularidades ambientais concernentes à 

construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, decorrente da eventual ausência de plano de gestão autorizado pelos órgãos 

competentes, movimentação de terra de forma irregular e ausência de estudo de impacto de vizinhança, tendo em vista que: (i) a Secretaria de Meio 

Ambiente de Juiz de Fora informou que a movimentação de terra faz parte dos aspectos analisados na licença ambiental de instalação concedida pelo 

COMDEMA; (ii) o plano de gestão foi autorizado pelos órgão ambientais competentes; e (iii) a lei vigente à época da concessão da licença ambiental 

não definia quais seriam os empreendimentos passíveis do Estudo de Impacto de Vizinhança, com o que restava prejudicada a sua própria concessão. 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 da promoção de 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 UBERABA-MG Nº. 

1.22.002.000131/2017-19 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1216 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). 

MINHA CASA MINHA VIDA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual ausência de licença ambiental para 

construção de habitações referentes ao programa Minha Casa Minha Vida, em Uberaba/MG, uma vez que as obras foram precedidas de licença prévia, 

licença de instalação e autorização para intervenção em área de preservação permanente, emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo 

de Uberaba. 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). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG Nº. 

1.22.003.000593/2014-75 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1233 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado 

para apurar a existência de contaminação do lago da UHE Cachoeira Dourada, situada no Município de Cachoeira Dourada/MG, tendo em vista que: (i) 

segundo o IGAM, a qualidade da água do rio Paranaíba é apropriada para o abastecimento público, realizando-se acompanhamento periódico, e a presença 

de metais pesados se encontra dentro dos limites legais; (ii) o IBAMA ponderou que não há alteração significativa de chumbo no corpo hídrico; (iii) a 

mesma Autarquia afirmou que o empreendimento apresenta relatórios anuais de monitoramento da qualidade das águas e do sedimento do reservatório, 

exigidos na licença de operação, concluindo, assim, que não há indícios de contaminação nas águas da UHE; (iv) a FUNED enquadrou a qualidade da 

água na classe 1 (própria para consumo humano) na análise a montante da UHE, e na classe 3 (não ser utilizado para a dessedentação de animais) a 

jusante; (v) como um dos empreendimentos próximo à área em apreço não está com o tratamento de efluente finalizado, determinou-se a instauração de 

PA de Acompanhamento para fiscalizar as obras de saneamento, uma vez que a ANA informou que há empreendimentos a jusante que podem possuir 

coliformes fecais no efluente lançado no rio, assim como porque não seria razoável considerar imprópria para a dessedentação um determinado trecho 

hídrico, com base em amostragem única de água. 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). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

UBERLÂNDIA-MG Nº. 1.22.003.000838/2015-45 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1546 

– Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. TERMO 

DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 1. É cabível o arquivamento de procedimento destinado a apurar 

intervenção em área de preservação permanente no Projeto de Assentamento Flávia Nunes, no Município de Uberlândia/MG, com corte raso e destoca 

de árvores nativas do cerrado em uma área de 2700 m² (0,27 ha) próxima a um córrego sem denominação, mais uma área de 1 hectare, tendo em vista 
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que foram cumpridas as obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta, visando à regeneração da cobertura vegetal, uma vez 

apresentado o Plano de Recomposição Florestal em APP e constatado pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais que a área encontra-se cercada, 

em bom estado de regeneração natural e satisfaz as condições básicas para a continuidade do processo de sucessão ecológica. 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). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000196/2018-17 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1049 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. EFLUENTES. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito 

civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da não conclusão das obras relativas ao sistema de esgotamento sanitário e do possível 

lançamento de esgoto "in natura" diretamente no Rio Grande (Lago da Represa de Furnas), pelo Município de Conceição da Aparecida/MG, tendo em 

vista que: (i) apesar da elaboração do projeto executivo para as obras de saneamento básico, objeto do IC nº 1.22.004.000168/2008-28, o Município não 

logrou iniciar as obras com financiamento da FUNASA, existindo apenas uma ETE concluída e em plena operação, sem informações sobre o quantitativo 

de pessoas atendidas em relação ao total da população da localidade; e (ii) há necessidade de diligências para verificar a existência do dano ao erário e 

quantificar o grau de contaminação por efluentes sem tratamento despejados no corpo hídrico, em decorrência do atraso das obras. 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). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 

1.22.004.000197/2018-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1051 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. EFLUENTES. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. 

Não é cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da não conclusão das obras relativas ao sistema 

de esgotamento sanitário e do possível lançamento de esgoto "in natura" diretamente no Rio Grande (Lago da Represa de Furnas), pelo Município de 

Guapé/MG, tendo em vista que: (i) apesar da elaboração do projeto executivo para as obras de saneamento básico, objeto do IC nº 1.22.004.000168/2008-

28, o Município não logrou concluir as obras com financiamento da FUNASA, persistindo o lançamento do esgoto sem tratamento, e ausentes 

informações sobre o quantitativo de pessoas sem o serviço e o quanto de recursos públicos despendido; e (ii) há necessidade de diligências para verificar 

a existência de dano ao erário e quantificar o grau de contaminação por efluentes sem tratamento despejados no corpo hídrico em decorrência do atraso 

das obras. 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). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000036/2019-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

1242 – Ementa: Em que pesem os argumentos invocados pelo(a) Procurador(a) da República oficiante, não é cabível o declínio de atribuições ao MPE, 

tendo em vista o entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 58-4ª CCR. Assim, voto pela não homologação do 

declínio de atribuições, com o retorno dos autos para prosseguimento, facultando-se, se for o caso, requerer a designação de outro membro para atuar no 

feito, com fundamento na sua independência funcional. - 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). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000127/2019-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

1496 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO 

ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000321/2010-22 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1522 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE 

INTERESSE FEDERAL. BEM CEDIDO AO MUNICÍPIO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado 

para apurar possível descaso e falta de fiscalização de imóvel da Estação Ferroviária localizada no Município de Pouso Alto/MG, parte do acervo da 

antiga Rede Ferroviária Federal - RFFSA, tendo em vista que: (i) a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) informou que o referido imóvel foi 

cedido à Prefeitura do Município de Pouso Alto, cabendo a este referido ente a administração, conservação, restauração e, caso haja interesse local, 

tombamento do bem; e (ii) a Superintendência do IPHAN informou que o imóvel não apresenta elementos suficientes a justificar o tombamento federal. 

2. 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). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-

PA Nº. 1.23.001.000087/2019-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1212 – 

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. PRODUTO FLORESTAL. VENDA DE MADEIRA. 

ATPF INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática dos crimes tipificados 

no art. 299 do CP, combinado com o art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, referente a venda de 40,00 (quarenta) metros cúbicos de madeira serrada 

da essência Cedroarana, sem licença válida, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação aos tipos penais enquadrados, se encontra 

fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal, ressalvando-se, nas ações futuras, a necessidade de observância 

do Enunciado 56-4ª CCR, com a comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, ou justificativa razoável para não o fazer. 

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 MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000101/2019-39 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1495 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000326/2016-32 - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1218 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX TABAJÓS ARAPIUNS. FAUNA. CRIADOURO. ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. 1. 

É cabível o arquivamento de inquérito civil, instaurado para acompanhar a elaboração de termo de compromisso relativo à criação de animais de pequeno 

porte, na RESEX Tabajós Arapiuns, em Santarém/PA, tendo em vista que: (i) não há qualquer irregularidade noticiada pelo ICMBio ou de comunitários; 

(ii) ficou acordado pelo Grupo de Trabalho, após as discussões e a elaboração de uma Nota Técnica, a manutenção da criação de gado na RESEX, em 

caráter de subsistência, considerando o escopo legal das reservas extrativistas. 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, com a 

determinação de instauração de Procedimento de Acompanhamento (PA), visando monitorar os termos de compromisso relacionado à criação de animais 
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de pequeno porte da RESEX Tapajós Arapiuns. - 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 TUCURUÍ-PA Nº. 

1.23.007.000140/2019-86 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1348 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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 TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000318/2017-27 - 

Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1590 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.001456/2017-56 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI 

– Nº do Voto Vencedor: 1521 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - PARAIBA Nº. 

1.24.000.002517/2015-31 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1520 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. AREIA. FISCALIZAÇÃO. 

OMISSÃO DE ÓRGÃOS FEDERAIS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público 

Estadual, para atuar em Inquérito Civil instaurado para apurar a regularidade de atividade de extração mineral de areia às margens do Rio Paraíba, 

localizado no Município de Pilar/PB, bem como a existência de eventual passivo ambiental decorrente dessa atividade, sem autorização ou licença dos 

órgãos ambientais competentes, tendo em vista que: (i) a atividade não provocou dano, efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou sob gestão 

federal; e (ii) não ocorreu segundo os elementos constantes dos autos, omissão dos órgãos federais no dever de fiscalizar, portanto, não se amoldando o 

caso vertente aos ditames do Enunciado nº 7-4ª CCR. 2. 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). 102) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002510/2019-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA 

DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1282 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. 

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato, 

instaurada para apurar possível prática do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98, em razão da adulteração do sistema de ARLA 32 de veículos, 

permitindo a emissão de gases nocivos pela queima do diesel, tendo em vista a ausência 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. Dispensada a comunicação ao 

representante, por se tratar de remessa de ofício. 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). 103) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002516/2019-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1530 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. 

POLUIÇÃO. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO (ARLA 32). 1. Tem atribuição o Ministério 

Público Estadual para atuar em notícia de fato destinada a averiguar a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 54 e 56 da Lei nº 9.605/98, em 

razão da condução de veículo automotor em desacordo com as exigências regulamentares ambientais, decorrente da ausência do sistema veicular ARLA 

32, permitindo a emissão de gases nocivos pela queima de diesel, no Município de Foz do Iguaçu/PR, tendo em vista que: (i) se trata de irregularidade 

pontual que não afeta bens, serviços ou interesses da União; e (ii) a simples presença do IBAMA como agente fiscalizador de normas fixadas para o meio 

ambiente, ou como agente responsável pelo licenciamento de atividades que possam causar dano ao meio ambiente, não interfere na competência da 

Justiça Federal. 2. 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). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ 

DO IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002520/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1287 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 

ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato, instaurada para apurar possível prática 

do crime previsto no artigo 54 da Lei nº 9.605/98, em razão da adulteração do sistema ARLA 32 de veículos, permitindo a emissão de gases nocivos pela 

queima do diesel, tendo em vista a ausência 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. Dispensada a comunicação ao representante, por se tratar de remessa de ofício. 

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). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO 

IGUACU-PR Nº. 1.25.003.002525/2019-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 

1541 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - PERNAMBUCO Nº. 

1.26.000.000869/2018-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1317 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 

1.26.001.000086/2015-93 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 640 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. HIPÓTESES DO ENUNCIADO Nº 7/4ª CCR. NÃO OCORRÊNCIA. 1. 

Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil destinado a apurar suposto dano ambiental, em razão de extração irregular de 

areia, no Município de Petrolina/PE, tendo em vista que: (i) não houve dano, efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou sob gestão federal; e (ii) 

não ocorreu, segundo os elementos constantes dos autos, omissão dos órgãos federais no dever de fiscalizar, portanto, não se amolda o caso vertente aos 

ditames do Enunciado nº 7-4ª CCR. 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 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). 108) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000102/2014-37 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE 

SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1395 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. AÇÃO COORDENADA 

(4ª CCR). UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). CHAPADA DO ARARIPE. 1. É cabível 
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o arquivamento de inquérito civil visando a regularização fundiária e a consolidação da Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe, localizada no 

Município de Salgueiro/PE, tendo em vista que foi instaurado Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o referido processo, 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. 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). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUN. NONATO Nº. 1.27.003.000172/2017-19 - Relatado por: 

Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1358 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ENERGIA EÓLICA. IMPLANTAÇÃO. USINA SOLAR. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO PIAUÍ (SEMAR). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual 

irregularidade na implantação de usina solar, na Fazenda Nova Olinda, em Ribeira do Piauí/PI, tendo em vista que, segundo o órgão licenciador (SEMAR), 

o empreendimento - projetado inicialmente para ocupar 460 (quatrocentos e sessenta) ha, com previsão de ampliação para 1.200 (mil e duzentos) ha, - 

está com o licenciamento ambiental regularmente conduzido, bem como a Fazenda Nova Olinda não está inserida na poligonal de nenhuma unidade de 

conservação ou zona de amortecimento, inexistindo irregularidade ambiental em decorrência de sua implantação. 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 MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000220/2015-63 - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 888 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E CULTURAL. ACAUTELAMENTO DE MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado 

para apurar eventual irregularidade no acautelamento de materiais arqueológicos no Laboratório de Arqueologia Homem Potiguar, bem como eventuais 

omissões fiscalizatórias por parte do IPHAN, como narrado no Parecer Técnico n.º 134/2015 - 4ª CCR (fls. 07/18), tendo em vista: (i) que o IPHAN, 

após várias vistorias, constatou que o laboratório sanou a quase totalidade das irregularidades, exceto as referentes ao item "h" do parecer, relacionadas 

à realização de capacitação das equipes de limpeza dos locais com acervo arqueológico; e (ii) a ausência de complexidade da medida a ser sanada, 

considerando que a questão pode ser resolvida em âmbito administrativo pelo IPHAN. 2. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação 

de que se oficie o IPHAN para que exija e acompanhe o cumprimento do item pendente. - 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 - RIO 

GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000273/2016-56 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1551 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 DE URUGUAIANA-RS Nº. 

1.29.009.000262/2019-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1288 – Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

EDIFICAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada, a partir de expediente encaminhado 

pelo ICMBio, para apurar eventual prática do delito tipificado no artigo 64 da Lei nº 9.605/98, decorrente da omissão, no Sistema de Irrigantes da 

FEPAM, da informação de que determinado empreendimento se encontrava em área de preservação permanente, com o fito de obter a respectiva licença 

de operação, no Município de Alegrete/RS, tendo em vista que os dados falsos e/ou omissão de informações relacionam-se a sistema estadual, gerido e 

operacionalizado por órgão público estadual ambiental, não caracterizando, assim, interesse federal a justificar a atuação do Ministério Público Federal. 

2. 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). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

URUGUAIANA-RS Nº. 1.29.011.000027/2019-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1248 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de 

atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 

ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000040/2012-79 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1234 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade no processo de licenciamento, decorrente do fato de que algumas obras 

que a SEMA pretendia realizar, para mitigar os efeitos das enchentes, foram licenciadas sem EIA/RIMA, incluindo os desvios dos rios Muriaé e Pomba, 

tendo em vista que: (i) a licenças foram canceladas, após Recomendação emitida pelo MPF, evitando, assim, a ocorrência de potencial dano ambiental; 

(ii) segundo o INEA não houve dano ambiental, e (iii) a 5ª CCR deliberou pela não comprovação de improbidade administrativa. 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). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000154/2015-42 - Relatado 

por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1435 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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. 1.30.017.000021/2014-65 - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1446 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000247/2017-50 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1310 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. 

RESÍDUOS SÓLIDOS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Inquérito Civil instaurado para apurar o descarte de resíduos em 

ruas e terrenos em São Gonçalo/RJ, bem como ao longo da Rodovia Mário Covas, tendo em vista que não há qualquer indício de que as áreas afetadas 

sejam federais, 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. Representante não foi comunicado acerca da promoção de declínio de atribuições. 3. 

Voto pela homologação do declínio de atribuições, com recomendação de ciência 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). 118) PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.002435/2018-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do 

Voto Vencedor: 1498 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 

FLORESTA NACIONAL DO JAMARI/RO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de expediente encaminhado pelo ICMBio, 

para apurar eventual dano ambiental causando à Floresta Nacional do Jamari, decorrente da existência de estrutura de madeira e lona plástica, que servia 

de abrigo durante o período de supostos trabalhos de abertura de carreadores, tendo em vista que: (i) no âmbito criminal, foi instaurado o Inquérito 

Policial nº 0402/2017 para apurar os fatos; e (ii) no que se refere ao cabimento do ajuizamento de ação civil pública, inexistem indicativos de efetiva 

retirada de madeira, tampouco de outra conduta lesiva ao meio ambiente, a justificar a adoção de medidas no campo da responsabilização civil. 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). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 

1.31.001.000184/2019-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1449 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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 - RORAIMA Nº. 1.32.000.000203/2011-06 - Relatado por: Dr(a) 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1315 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. FLORA. 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RESERVA LEGAL. ASSENTAMENTO INCRA. AJARANI. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar suposta morosidade do INCRA em proceder a demarcação da área destinada a reserva legal do Projeto de Assentamento Ajarani, 

região de Campos Novos, Município de Iracema/RR, dando ensejo a invasões e desmatamentos na referida área, tendo em vista que: (i) é atribuição do 

Ministério Público Federal investigar os presentes fatos, uma vez que houve a exclusão da área pertencente ao assentamento Ajarani das terras doadas 

pela União para o Estado de Roraima (fl. 32); (ii) embora demarcada a área de 4.889 hectares como Reserva Legal do Assentamento Ajarani, não houve 

o devido registro no Cartório de Imóveis, nem há informações nos autos sobre a inserção da área do CAR, o que requer diligências; (iii) é necessário 

instruir os autos com informações sobre as providências adotadas para a responsabilização cível e criminal dos infratores, ante a comprovação de 

desmatamento ilegal de mais de 300 hectares de área do Assentamento Ajarani, conforme autos de infração do IBAMA; e (iv) a representação indica os 

responsáveis pela invasão da Reserva Legal do Assentamento Ajarani, sem informações nos autos sobre diligências investigatórias realizadas a esse 

respeito, o que requer complementação. 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). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000373/2018-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI 

– Nº do Voto Vencedor: 1278 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 S. 

MIGUEL DO OESTE Nº. 1.33.010.000257/2018-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto 

Vencedor: 1268 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 CAÇADOR-SC 

Nº. 1.33.016.000135/2018-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1351 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 124) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 

1.35.000.000302/2018-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1262 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVES SILVESTRES. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 

AUTORIA E MATERIALIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. 1. Não é cabível o arquivamento de Inquérito Civil instaurado para apurar a conduta de 

ter em cativeiro 18 (dezoito) aves de espécies da fauna silvestre nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente, no entorno do Parque 

Nacional de Serra de Itabaiana/SE, tendo em vista que: (i) existem provas suficientes da autoria e materialidade do delito para o oferecimento de denúncia 

e/ou adoção das medidas civis cabíveis, visando a reparação do dano provocado; e (ii) o infrator possui outra autuação referente a crime ambiental 

(mineração) praticado em prejuízo da referida unidade de conservação. 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). 125) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.002123/2016-80 - Relatado por: Dr(a) FATIMA 

APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1215 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EMPREENDIMENTO URBANO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil, instaurado para apurar 

possível apropriação de área de preservação ambiental, localizada no Município de Aracaju/SE, tendo em vista que: (i) foi firmado Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) entre o representante da empresa investigada e o MPF, a fim de recuperar a área degradada e ocupada pelo estabelecimento, e (ii) o 

procurador oficiante determinou a instauração de Procedimento Administrativo destinado a acompanhar o cumprimento do TAC, instrumento mais 

adequado, nos termos do art.8º, I, da Res. 174/17. 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). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

GURUPI-TO Nº. 1.36.002.000192/2015-11 - Relatado por: Dr(a) FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI – Nº do Voto Vencedor: 1458 – 

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. ACOMPANHAMENTO. PROCESSO DE 

TOMBAMENTO. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a regularidade do processo de tombamento 

da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, em Arraias/TO, tendo em vista que, de acordo com o IPHAN, o pedido de tombamento deverá ser indeferido no 

final do processo, pois, após sofrer várias alterações, ainda no século XX, o edifício não possui elementos que justifiquem uma proteção nacional como 

uma referência artística, conforme informações periciais. 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). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. DPF/RDO/PA-00092/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1432 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 

DESMATAMENTO. PROJETO DE ASSENTAMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto desmatamento, em uma área que totaliza 277,5 (duzentos e setenta e sete vírgula 

cinco) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, no interior do projeto de assentamento Rio Cinza, por diversos assentados, em São 
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Félix do Xingu/PA, pois: (i) a autuação deriva de outubro de 2012 e foi realizada em face da Superintendência Regional do INCRA do Sul do Pará; (ii) 

conforme consignou o Membro oficiante, os possíveis autores eram os beneficiários dos diversos lotes desmatados (conforme demonstrativo dos lotes 

com indícios de desmatamento, enviado pelo INCRA), sendo pessoas de baixa renda e grau de escolaridade, além de não terem cometido a infração com 

o fim de obter vantagem pecuniária; e (iii) a autoridade policial opinou pelo arquivamento do presente inquérito, ao argumento de que a responsabilização 

civil e administrativa dos envolvidos seria suficiente para a repreensão e prevenção do ilícito; e (iv) considerando a antiguidade do procedimento (2012), 

não se verificam medidas adicionais a serem adotadas nesses 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). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

- MARANHAO Nº. SR/DPF/MA-00612/2015-INQ - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 

Nº do Voto Vencedor: 1246 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICO. ORIGEM 

ESTRANGEIRA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para apurar o suposto crime capitulado no art. 334-A, § 1º, IV, do Código Penal e art. 

56 da Lei 9.605/98, consistente na manutenção em depósito de produto agrotóxico estrangeiro, nocivo à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo 

com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, no Município de Loreto/MA, pois o Ministério Público Federal está alinhado ao 

entendimento consignado em jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ainda que não haja indícios de transnacionalidade, 

ou seja, de que o investigado tenha concorrido para a introdução irregular do produto estrangeiro proibido em território brasileiro, justifica-se o interesse 

da União em virtude de sua competência na fiscalização fronteiriça e aduaneira. Precedentes: AgRg no CC 160.633/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, julgado em 10/10/2018, DJe 22/10/2018; e CC 160.748/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2018, DJe de 04/10/2018. 2. 

Prescindível a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não 

homologação do declínio 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). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.00.000.007302/2008-

19 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1427 – Ementa: 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. ARQUIVAMENTO. GRUPO DE TRABALHO. PATRIMÔNIO MATERIAL 

FERROVIÁRIO. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL - RFFSA. 1. É cabível o arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento 

instaurado pelo Grupo de Trabalho da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão - Patrimônio Cultural, no ano de 2008, no intuito de acompanhar a 

conservação do patrimônio material ferroviário, trabalho que teve início junto à Inventariança da extinta RFFSA, em atuação justificada em virtude da 

Lei nº 11.483/2007, tendo em vista que: (i) o tema apresenta pouca dificuldade de tratamento, além de depender de inúmeras peculiaridades locais; e (ii) 

não se trata mais de tema prioritário e o Grupo de Trabalho - Patrimônio Cultural não vislumbra necessidade de atuação coordenada. 2. É 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). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 

1.14.006.000167/2015-64 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 

1360 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 

1.22.004.000200/2018-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 

Vencedor: 1052 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. EFLUENTES. 

POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da não conclusão das 

obras relativas ao sistema de esgotamento sanitário e do possível lançamento de esgoto "in natura" diretamente no Rio Grande (Lago da Represa de 

Furnas), pelo município de Capitólio/MG, tendo em vista que: (i) apesar da elaboração do projeto executivo para as obras de saneamento básico, objeto 

do IC nº 1.22.004.000168/2008-28, o Município não logrou concluir as obras financiadas pela FUNASA, persistindo a falta de tratamento do esgoto 

antes do descarte no rio; (ii) além do dano ambiental, há risco de perda dos recursos financeiros até aqui aplicados se não for concluída a obra; e (iii) há 

necessidade de diligências para verificar a existência de dano ao erário e para quantificar o grau de contaminação por efluentes sem tratamento despejados 

no corpo hídrico, em decorrência do atraso das obras. 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). 132) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000123/2019-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 

FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1493 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da 

República oficiante e tendo em vista o entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 50-4ª CCR, voto pela 

homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000129/2019-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 

FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1494 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da 

República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000111/2016-20 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 

ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1559 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO.MEIO AMBIENTE. DANO. EROSÃO. OBRAS DE REPARO. RODOVIA MG-884.CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. 1. 

É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental consistente em provocar poluição do Rio Mogi Guaçu durante 

a realização dos reparos na Rodovia MG-884, tendo em vista que: (i) os danos foram provocados por desmoronamento, após ocorrência de eventos 

naturais climáticos; e (ii) o DEER-MG informou que as medidas iniciais adotadas para reparação do dano foram satisfatórias, tendo em vista a estabilidade 

do aterro propriamente dito e consequentemente o restabelecimento do tráfego da rodovia, segundo se verifica, inclusive, do relatório fotográfico 

apresentado. 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). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG 

Nº. 1.22.026.000135/2017-11 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 

1421 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIEN TE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 

PERFURAÇÃO DE POÇOS. AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). 1.É cabível o arquivamento de procedimento investigatório criminal 

instaurado para apurar eventual crime de usurpação, previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91 e dano ambiental, previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98, 

referente à perfuração de poços sem autorização, em Cachoeira Dourada/MG, tendo em vista que restou comprovado nos autos que os poços em questão 
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estão autorizados a funcionar pela ANM, como também pela SUPRAM (órgão ambiental estadual), não havendo, portanto, ilícito a ser apurado. 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 MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000010/2019-01 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1401 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - 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 MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000084/2019-30 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1346 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da L 

Complementar nº 75/93. - 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 SANTARÉM-PA Nº. 1.23.003.000029/2017-68 - 

Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1523 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - 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 NO MUNICÍPIO DE ASSU-RN Nº. 1.28.000.000298/2013-44 - Relatado 

por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1418 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível supressão de vegetação irregular, não recolhimento de lixo, bem como ocupação irregular 

de área pertencente à União para criação de porcos e cavalos, oferecendo risco de contaminação do lençol freático, em Galinhos/RN, tendo em vista que: 

(i) a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o órgão ambiental estadual (IDEMA) e o Município de Galinhos agiram de maneira adequada, de forma 

a solucionar as irregularidades, posto que restou comprovado nos autos a retirada do entulho e das pocilgas; (ii) o IDEMA não constatou retirada de 

vegetação nativa; ( i i i ) a Prefeitura de Galinhos realizou o cadastramento de todos os 83 (oitenta e três) charreteiros que atuam nesta atividade na região 

e (iv) a SPU esclareceu que, com base em informações preliminares, as pendências outrora verificadas foram sanadas. 2. Dispensada a comunicação do 

representante tendo em vista o 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). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 

GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000272/2016-10 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 

Nº do Voto Vencedor: 1547 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - RIO GRANDE DO 

SUL Nº. 1.29.000.000290/2016-93 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 

Vencedor: 1543 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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. 

1.30.001.000069/2014-42 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 

1355 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 

1.30.006.000119/2018-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 

Vencedor: 1425 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. CONVERSÃO EM DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO 

AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUO SÓLIDO. ACOMPANHAMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO. 1. Tem atribuição o Ministério 

Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado, de ofício, para acompanhar a regularidade da execução do Termo de Compromisso 

nº 495/2014 firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA - e o Município de Cantagalo/RJ para a implementação de sistema de Descarte de 

Esgoto em Zona Urbana, após a conversão do arquivamento em declínio de atribuições, tendo em vista que não se vislumbra lesão ou ameaça de lesão a 

bens, direitos ou interesses da União que justifiquem a atuação do Ministério Público Federal. 2. Voto pela conversão do arquivamento em declínio de 

atribuições e, no mérito, 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). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 

1.30.008.000038/2016-93 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 

1428 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. RIO PARAÍBA DO SUL. DANOS 

AMBIENTAIS. SEGURANÇA DA EDIFICAÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS. AUSÊNCIA INTERESSE UNIÃO. 1. É cabível o arquivamento do 

inquérito civil instaurado, a partir de encaminhamento do MPE/RJ, visando apurar possíveis danos ambientais praticados por empresa produtora de 

bebidas alcoólicas que lançaria efluentes sanitários e industriais no Rio Paraíba do Sul, curso d"água de dominialidade federal, sem o tratamento adequado, 

no Município de Resende/RJ, além de não observar a normatização vigente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), 

tendo em vista que: (i) o órgão ambiental estadual - INEA realizou vistoria no local e não detectou qualquer atividade que cause dano ao meio ambiente, 

havendo ETE; e (ii) as condicionantes ambientais foram observadas e não se provou a ocorrência de danos ao Rio Paraíba do Sul. 2. Tem atribuição o 

Ministério Público Estadual para seguir na apuração das irregularidades constatadas pelo CBMERJ, órgão estadual, pois a questão restringe-se à 

segurança da edificação (projeto de segurança contra incêndio e pânico), e não de condicionantes ambientais, tampouco de emissão de efluentes no Rio 

Paraíba do Sul, não havendo, portanto, interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 3. É dispensada a 

comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 

4. Voto pela homologação do arquivamento parcial no que concerne às questões ambientais e do declínio de atribuições parcial quanto à segurança da 

edificação. - 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). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000670/2008-68 - Relatado por: Dr(a) 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1514 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

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 NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000151/2013-47 - Relatado por: Dr(a) 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1345 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 
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invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

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 SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000250/2012-18 - Relatado por: Dr(a) 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1538 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

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 NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000498/2010-17 - Relatado por: Dr(a) 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1378 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

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 S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000351/2017-44 - Relatado por: 

Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1557 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS. REGULARIZAÇÃO DA 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE TOMBAMENTO. IPHAN. EXISTÊNCIA DE PROCE SSO DE TOMBAMENTO ARQUIVADO. 1. Tem 

atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na tramitação do procedimento de 

tombamento n° 1.040-T-80, referente à Igreja do Senhor do Bonfim, localizada em Itaboraí/RJ, após o retorno dos autos para diligência, tendo em vista 

que: (i) o imóvel em questão possui tombamento em âmbito municipal, com proteção da faixada, apenas; e (ii) o IPHAN informou que não tinha interesse 

em realizar o tombamento do citado bem em âmbito nacional, motivo pelo qual a autarquia federal decidiu por arquivar o procedimento de tombamento. 

2. É dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de declínio de atribuições, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 

ou remessa de órgão público. 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). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000353/2017-33 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 

DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1422 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE TOMBAMENTO. IPHAN. 

EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO ARQUIVADO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas 

irregularidades na tramitação do procedimento de tombamento n° 1685, referente às Edificações Fabris da Massa Falida da Companhia Brasileira de 

Antibióticos - CIBRAN, localizadas em Tanguá/RJ, tendo em vista que o IPHAN informou que não tem interesse nos bens, por não possuírem valor 

histórico-cultural, motivo pelo qual a autarquia federal decidiu por arquivar o procedimento de tombamento. 2. É 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). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.001040/2018-84 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1445 – Ementa: PROCEDIMENTO 

INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado, a partir de representação, para apurar extração ilegal de 

madeira da Floresta Nacional do Jamari, tendo em vista que a representação abordou de forma genérica uma situação que já é objeto de investigação em 

vários IPLs, não havendo indicação de um fato criminoso específico a ser investigado no bojo dos presentes autos. 2.Representante comunicado acerca 

da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 4º, inc. VI, 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). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000170/2019-71 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1509 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. 

Devolvam-se os autos à origem. - 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 JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000478/2018-21 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 440 – Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. RIO 

ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada, a partir de representação, para apurar eventual 

edificação irregular em área de preservação permanente, às margens do Rio Matias, no Município de Joinville/SC, tendo em vista que a área de 

preservação permanente margeia rio estadual, não havendo 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, uma vez que se trata de curso d"água estadual. 2. Representante 

comunicado acerca da promoção de declínio de atribuição. 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). 154) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000096/2017-49 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 

ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1324 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 SAO JOAO BOA VISTA-SP Nº. 1.34.025.000310/2014-16 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 

ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1441 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE 

TOMBAMENTO. IPHAN. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE TOMBAMENTO ARQUIVADO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar supostas irregularidades na tramitação do processo de tombamento n° 1190-T-86, referente ao Teatro Municipal de São João da 

Boa Vista, localizado em São João da Boa Vista/SP,tendo em vista que: (i) o IPHAN informou que não tem interesse no bem, por não possuir -cultural 

em âmbito nacional; e (ii) o imóvel já possui registro de tombamento em âmbito estadual e municipal, não correndo risco de perecimento. 2. É 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). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-

TC-0800129-13.2018.4.05.8100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1240 – Ementa: TERMO 

CIRCUNSTANCIADO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. NOVA TIPIFICAÇÃO DOS FATOS. ARTIGO 28, CPP. 1. 
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É cabível a indicação de novo membro do Ministério Público Federal para oficiar nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apuração de delito 

de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/95) em razão de supressão de vegetação de 1,6263 hectares, no interior da Terra Indígena Tapeba, em Caucaia/CE, 

tendo em vista: (i) que o pedido de deslocamento da competência do Juízo da 32ª Vara Federal de Fortaleza/CE foi indeferido e firmada a competência 

daquele Juízo para processar e julgar o presente feito, observado o rito adequado; e (ii) a possibilidade da aplicação analógica do artigo 28 do CPP quando 

o membro de origem se quedar inerte após a remessa dos autos ao MPF para manifestação. 2. Voto pela remessa dos autos ao Procurador- Chefe da 

Procuradoria da República no Estado do Ceará (PR-CE) para indicação de novo Membro do Ministério Público Federal para oficiar nos autos. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos ao Procurador- Chefe da Procuradoria da 

República no Estado do Ceará (PR-CE) para indicação de novo Membro do Ministério Público Federal para oficiar nos autos, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001766/2018-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1474 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - 

AMAZONAS Nº. 1.13.002.000126/2014-64 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1392 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE PÚBLICO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 

GRUPO DE TRABALHO (GT/4ªCCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para efetuar o diagnóstico da realidade local e da gestão da Reserva Extrativista Auati- Paraná, 

unidade de conservação federal, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e consolidação da área, 

tendo em vista que foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e consolidação da Estação 

Ecológica Juami-Japurá, Reserva Extrativista Médio Juruá, Reserva Extrativista Auati-Paraná, Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, Reserva 

Extrativista Médio Purus, Reserva Extrativista Baixo Juruá, Floresta Nacional Balta- Tufari, Floresta Nacional de Tefé e Reserva Biológica do Abufari, 

todas localizadas no Estado do Amazonas, pois este é o instrumento próprio para o acompanhamento e fiscalização, de forma continuada, de políticas 

públicas ou instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho de 2017. 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). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000745/2016-01 - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1062 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 T. DE FREITAS-BA Nº. 1.14.010.000174/2014-16 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 

1372 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL. 

INCÊNDIO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o dano ambiental ao Parque Nacional do Descobrimento, devido a 

incêndio no ano de 2001, com destruição de cerca de 623 (seiscentos e vinte e três) hectares de mata, supostamente propagado a partir de fogo iniciado 

em imóvel rural adjacente ao parque, em Itamaraju/BA, uma vez que, conforme concluiu o Membro oficiante, não restou confirmado o nexo de 

causalidade entre eventual conduta do proprietário do imóvel e o incêndio no interior do parque, ocorrido há quase vinte anos, visto que foi absolvido na 

Ação Penal n.º 2008.33.10.000529-5, ao fundamento de insuficiência de elementos para se formar um juízo de certeza acerca da sua responsabilidade 

pela provocação intencional ou mesmo pela inobservância de algum dever de cuidado que sobre si recaísse concretamente em relação ao incêndio ocorrido 

no interior do parque. 2. Dispensada a notificação 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 - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.003275/2017-73 

- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1471 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 - MINAS GERAIS Nº. 1.16.000.000438/2019-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1225 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. GESTÃO AMBIENTAL. 1. É cabível 

o arquivamento de Notícia de Fato instaurada na PR/DF e encaminhada à PR/MG para apurar a falta de infraestrutura de pessoal e equipamentos na 

Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais, e repasse pelo Ministério de Minas e Energia da integralidade da Contribuição Financeira sobre a 

Exploração de Recursos Minerais - CFEM devida pelos empreendimentos minerários, tendo em vista que: (i) representação idêntica foi feita diretamente 

ao MPF em Belo Horizonte/MG e juntada aos autos do inquérito civil nº 1.22.000.001595/2012-40, cujo objeto é a falta de estrutura no DNPM em Minas 

Gerais; e (ii) a Notícia de Fato não veio acompanhada de outros documentos instrutórios além da representação, o que torna desnecessário o seu 

apensamento aos autos da investigação já em curso. 2. Dispensada a comunicação dos representantes ante a falta de dados de qualificação. 3. Voto pela 

homologação do 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 - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000381/2013-10 - 

Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1562 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 

GESTÃO AMBIENTAL. FAUNA SILVESTRE. CLUBE DE CRIADORES. ORIENTAÇÃO Nº 1. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil 

instaurado para apurar possíveis danos ambientais decorrentes de atividades irregulares perpetradas pelo Clube de Criadores de Pássaros da Grande 

Morada da Serra - ACRIPEGMS, no Município de Cuiabá/MT, tendo em vista que: (i) os associados do Clube possuem número de cadastro junto ao 

IBAMA (CTF) e são registrados como criadores amadores no SISPASS, não havendo a exigência legal de possuir criadouro de aves para ser associado 

de clubes ou associações ou de ser associado para ser criador regulamentado, conforme informações prestadas pelo IBAMA/MT; (ii) não foi constatada 

irregularidade nas atividades do Clube sujeita à fiscalização do IBAMA ou da SEMA/MT, a quem foi repassada a gestão da criação amadorista de 

passeriformes, nos termos do Acordo de Cooperação Técnica nº 021/2013 e LC 140/2011; e (iii) a falta de informações complementares e a antiguidade 

dos fatos inviabilizam a condução da apuração, pelo que não subsistem fundamentos para a continuidade da investigação cível, nos termos da Orientação 

nº 1 - 4ª CCR. 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). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT Nº. 

1.20.001.000279/2015-68 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1155 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. BENS ARQUEOLÓGICOS. 

IPHAN. TERMO DE COMPROMISSO DO EMPREENDEDOR. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado a fim de apurar a regularidade 

do processo de licenciamento ambiental das obras relativas à pavimentação asfáltica da Rodovia MT 343, que liga Cárceres/MT a Barra do Bugres/MT, 
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no que diz respeito à preservação e gestão dos bens arqueológicos, uma vez que o IPHAN encaminhou cópia do Termo de Compromisso do 

Empreendedor, demonstrando a regularização do processo de licenciamento ambiental da referida obra. 2. É 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). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000980/2016-01 - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1413 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante e 

tendo em vista o entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 11, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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 NO MUNICÍPIO DE 

PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000025/2016-26 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1459 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. FLORA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 1. É cabível o arquivamento de 

Inquérito Civil instaurado para apurar dano ambiental relativo à presença de 68 (sessenta e oito) bovinos, em área regularizada do Parque Nacional da 

Serra da Canastra, em Vargem Bonita/MG, que impedem a regeneração natural de vegetação nativa, tendo em vista que: (i) a propriedade do autuado 

não faz divisa com o Parque, o que torna improvável que o fato ocorra novamente, tendo ocorrido uma situação excepcional; e (ii) a multa administrativa 

aplicada pelo ICMBio se mostra adequada à reparação dos danos ambientais. 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). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000202/2018-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº 

do Voto Vencedor: 1105 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. SANEAMENTO. EFLUENTES. 

POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos ambientais decorrentes da não conclusão das 

obras relativas ao sistema de esgotamento sanitário e do possível lançamento de esgoto "in natura" diretamente no Rio Grande (Lago da Represa de 

Furnas), pelo município de Ilicínea/MG, tendo em vista que: (i) apesar da elaboração do projeto executivo para as obras de saneamento básico, objeto do 

IC nº 1.22.004.000168/2008-28, o Município não logrou concluir as obras financiadas pela FUNASA, persistindo a falta de tratamento do esgoto antes 

do descarte no rio; (ii) além do dano ambiental, há risco de perda dos recursos financeiros até aqui aplicados se não for concluída a obra; e (iii) há 

necessidade de diligências para quantificar o grau de contaminação por efluentes sem tratamento despejados no corpo hídrico e verificar a existência de 

dano ao erário, em decorrência do atraso das obras. 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). 168) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.010.000067/2008-78 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1526 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. AMPLIAÇÃO DE 

RODOVIA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível dano causado ao meio ambiente pelo antigo DNER (sucedido 

pelo DNIT), em decorrência das obras de prolongamento do acesso norte da cidade de Caratinga/MG, ligando a Praça Cel. Rafael Silva Araújo à rodovia 

BR 116 (acesso chamado de Avenida Dário Grossi), dentro da zona urbana da cidade, em uma extensão aproximada de 2,2 km, obra iniciada em 1998 

(objeto 1), bem como o prolongamento desse acesso em mais 2,5 km, partindo da Avenida Dário Grossi até interseção da BR-116 com a BR-474, 

realizado de 2000 a 2002 (objeto 2), e a constatação, em 2005, da existência de focos erosivos em área completamente diversa, localizada na própria BR 

116, entre os km 531 e 534 (objeto 3), tendo em vista que: (i) em relação ao objeto 1, a questão foi judicializada no ano de 2001 pelo MPE (demanda 

proposta na época em que ainda vigorava o entendimento expresso na Súmula n° 183 do STJ); (ii) quanto ao objeto 2, tem-se a conclusão do IGAM 

(Instituto Mineiro de Gestão das Águas), no ano de 2003, no sentido de que as obras foram executadas dentro dos padrões exigidos, estando preservados 

a calha e o curso do rio; e (iii) no que concerne ao objeto 3, as informações atualizadas revelam que as obras realizadas ao longo da BR-116/MG, 

notadamente no trecho compreendido entre os km 529 e 580, estão de acordo com as exigências expedidas pelos órgãos ambientais, sem a constatação 

de dano ou impacto ambiental negativo. 2. É 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). 169) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000081/2019-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 

– Nº do Voto Vencedor: 1586 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PERÍODO DE DEFESO. 

ORIENTAÇÃO N. 01-4ªCCR. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de expediente encaminhado pelo IBAMA, para 

investigar suposta prática do delito tipificado no art. 34, inciso III, da Lei nº 9.605/98, consistente na pesca em período defeso (piracema), no rio Tocantins, 

na zona rural do município de Itupiranga/PA, uma vez que, considerando as informações prestadas, restou demonstrada a suficiência da medida adotada 

pelo órgão ambiental, com a aplicação de multa administrativa de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a 

finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. 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). 170) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000094/2019-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 

– Nº do Voto Vencedor: 1477 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. PRESCRIÇÃO. 1. É cabível o 

arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 29 caput, c/c § 4º, I, da Lei 9.605/98, referente 

ao abate de um jacaré açú sem autorização do órgão ambiental competente, em Brejo Grande do Araguaia/PA, tendo em vista que a pretensão punitiva 

do Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ressalvando-se, nas ações futuras, a necessidade 

de observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, ou justificativa razoável 

para não o fazer. 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 DE MARABÁ-PA Nº. 

1.23.001.000109/2019-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1454 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - 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 NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000335/2018-65 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1284 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 

AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento investigatório 

criminal instaurado a partir de expediente do IBAMA, para apurar eventual prática de crime decorrente da supressão de 45 (quarenta e cinco) hectares 

de floresta nativa bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, no Município de São Felix 
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do Xingú/PA, tendo em vista que: (i) o INCRA informou que a área onde ocorreu a referida infração não é objeto especial de proteção federal, mas área 

do Estado; e (ii) não se vislumbram elementos concretos a ensejar a atribuição do MPF, pois os danos ambientais decorrentes da supressão de vegetação 

ocorreram em propriedade estadual, a qual não possui limite direto com unidades de conservação federais ou suas respectivas zonas de amortecimento, 

tampouco com terras indígenas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 

órgão público. 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). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 

1.24.000.000434/2018-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1205 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO DNPM/ANM. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta exploração irregular de pedreira em área confinante com os Projetos de Assentamento 

Santana I, Santana II e MassanganaII, localizados na zona rural de Cruz do Espírito Santo/PB, tendo em vista que: (i) o Parecer DNPM n. 366/2018-

SEFAM-PB/ABLA constatou a existência de pesquisa mineral na localidade, amparada pelo Alvará de Pesquisa n° 13755, publicado no DOU em 

05/01/2017, referente ao processo DNPM n. 846.154/2016; (ii) após realizada vistoria pela equipe do IBAMA (NUBIO-PB) verificou-se apenas alguns 

piquetiamentos para prospecção e pesquisa mineral em rocha granito/gnaisse com vista á produção de brita; e (iii) a SUDEMA encaminhou cópia do 

Relatório de Fiscalização nº 688/2018, referente ao Processo Administrativo nº 2018-002820, do qual se infere que durante a vistoria realizada pelo órgão 

ambiental estadual não foi observada nenhuma atividade de mineração, nem aspectos de dano ao meio ambiente. 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). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000773/2016-74 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1448 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. EXTRAÇÃO 

IRREGULAR. 1. É cabível o declínio de atribuições de Inquérito Civil instaurado para apurar danos ambientais decorrentes de atividade de extração 

mineral irregular, desenvolvida no Município de Caaporã/PB, tendo em vista a não incidência das hipóteses de atribuição federal constantes no Enunciado 

nº 7 da 4ª CCR, devendo a investigação prosseguir, portanto, no âmbito do Ministério Público Estadual. 2. Prescindível a comunicação do representante, 

nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 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). 

175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR Nº. 1.25.006.000110/2017-43 - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1135 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. 1. É cabível 

o arquivamento de procedimento investigatório criminal para apurar possível ocorrência de crime contra o patrimônio histórico atribuído a dois deputados 

federais e outros, em razão da instalação de condomínio, situado no Município de Maringá/PR, sem o atendimento das exigências do IPHAN no que 

concerne ao patrimônio arqueológico, e tampouco pronunciamento do órgão acerca da emissão das licenças ambientais, tendo em vista que: (i) o IAP 

enviou cópia da Licença Prévia, Licença de Instalação, Autorização florestal e o IPHAN informou a inexistência de sítios arqueológicos registrados na 

área de implantação do empreendimento, entretanto não podendo precisar sobre a existência ou não de dano a patrimônio histórico em virtude da não 

realização de pesquisa na área e da impossibilidade de realização de nova pesquisa, uma vez que a área diretamente afetada já foi descontextualizada, 

por conta dos impactos das obras ao longo dos últimos cinco anos; (ii) a apresentação pelo empreendedor de Relatório Parcial e Relatório Final - Programa 

de Arqueologia Preventiva do Condomínio, não obstante a não aprovação por parte do IPHAN-PR, informando a não existência de evidências 

arqueológicas, sítios ou vestígios isolados, na área, inclusive, com análises, etapa por etapa, ilustrado com registros fotográficos; (iii) o empreendimento 

residencial encontra-se concluído e, na esfera cível, houve a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta(TAC), com a participação do IPHAN, 

seguido pelo arquivamento do respectivo inquérito civil. 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). 176) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº. 1.27.000.001534/2015-49 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1334 

– Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA. GRUPO DE TRABALHO (GT/4ªCCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a estruturação e implementação da Unidade de 

Conservação Área de Proteção Ambiental Serra da Tabatinga, no Estado do Maranhão, tendo em vista que: (i) o ICMbio informou que tem envidado os 

esforços possíveis para elaborar os planos de manejo das unidades de conservação federais, porém não foi possível, até o momento, iniciar a elaboração 

do plano de manejo da APA Serra da Tabatinga; e (ii) foi determinada a instauração de Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar a elaboração 

do plano de manejo da APA Serra da Tabatinga, pois este é o instrumento próprio para o acompanhamento, de forma continuada, políticas públicas e 

procedimentos em tramitação em outras instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho 

de 2017. 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). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

MOSSORO-RN Nº. 1.28.100.000170/2018-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1385 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 178) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000292/2016-82 

- Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1550 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 179) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.004376/2018-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1235 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES RECEBIDO COMO 

CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 

1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Inquérito Civil instaurado para apurar danos ambientais resultantes de suposta extração 

irregular de areia em Triunfo/RS, tendo em vista a não incidência das hipóteses de atribuição federal constantes no Enunciado nº 7 da 4ª CCR. 2. Voto 

pela homologação do declínio de atribuição, com remessa dos autos à PGR, a quem compete dirimir o conflito de atribuições instaurado. - 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). 

180) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.004.001193/2015-05 - Relatado por: Dr(a) DARCY 
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SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 7219 – Ementa: RECURSO. INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO 

AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. PEDRAS SEMI PRECIOSAS. TERRA INDÍGENA. PROPRIEDADE 

PRIVADA. 1. É cabível o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual para apurar a prática de eventual dano ambiental decorrente de extração 

irregular de minério (pedras semi preciosas), em propriedade particular localizada no interior do município de Mato Castelhano/RS, por indígenas 

acampados à margem da BR 285, quando concluir o Membro oficiante que não incide no caso nenhuma das hipóteses previstas no Enunciado 7-4ª CCR, 

tendo em vista que: (i) não há indício 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; (ii) o licenciamento ambiental da atividade descrita não se deu perante o IBAMA; e (iii) 

não se vislumbra possibilidade de responsabilização do DNPM, em decorrência de ausência ou insuficiência de fiscalização da referida atividade. 2. Voto 

pela reconsideração da decisão retro e homologação do declínio 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). 181) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO 

GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000342/2018-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1452 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS 

Nº. 1.29.009.000384/2018-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1461 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 183) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 1.29.011.000050/2019-11 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1568 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. 

FLORA. COMPRA DE MADEIRA SERRADA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF. 1. É cabível o arquivamento de notícia de 

fato instaurada para apurar a aquisição por empresa com sede em Uruguaiana/RS, de 15,6 m³ de madeira serrada oriunda de créditos fraudulentos lançados 

no sistema DOF, em benefício de empresas vendedoras investigadas na Operação Sinapse, localizadas em Rondônia, Amazonas e Roraima, tendo em 

vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o comprador alegou que adquiriu a madeira de boa-fé, com toda a documentação legal exigida, 

incluídos o documento de origem florestal (DOF), notas fiscais e demais guias e impostos recolhidos; e (ii) o IBAMA informou que a suposta fraude 

ocorreu na origem da extração da madeira, a empresa adquiriu o produto de um intermediário e não há evidências de que possa ter obtido vantagens com 

a inclusão dos dados inverídicos no sistema DOF, não tendo sido autuada por não haver comprovação do cometimento de infração ambiental. 2. É 

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). 184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003030/2018-19 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1291 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 

MEIO AMBIENTE. FAUNA. PEIXES ORNAMENTAIS. AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA PESCA. 1. É cabível o arquivamento de 

procedimento investigatório criminal instaurado a partir de expediente encaminhado pelo IBAMA, para apurar eventual prática de crime decorrente de 

deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente, tendo em vista que: (i) 

se trata de irregularidade formal, caracterizada como infração administrativa, nos termos dos arts. 70, §1º, e 72, II, da Lei 9.605/98, bem como dos arts. 

3º, II e 81, caput, ambos do Decreto nº 6.514/08; e (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente por autarquia ambiental federal. 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). 185) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004020/2018-92 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1571 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO 

AMBIENTE. PRODUTO CONTROLADO. ÓLEO LUBRIFICANTE USADO OU CONTAMINADO (OLUC). DESCARTE. META 

ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP). DESCUMPRIMENTO. MULTA. ORIENTAÇÃO Nº 01 DA 4ª CCR. 1. É 

cabível o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível descumprimento por empresa de obrigação prevista no sistema de 

logística reversa, estabelecido na Lei n° 12305/2010, ao deixar de destinar OLUC (óleos lubrificantes usados ou contaminados) referente à meta/ano de 

2016, tendo em vista: (i) a não constatação de dano ambiental concreto e baixo grau de lesividade pelo descumprimento da meta; e (ii) a suficiência das 

medidas administrativas adotadas pelo órgão ambiental, alcançados, dessa forma, o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos 

os destinatários da norma penal, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 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). 186) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000004/2018-11 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 

Vencedor: 631 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL/RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL(EIA/RIMA) 1. Não é cabível o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 

apurar a regularidade do licenciamento ambiental, realizado pelo IBAMA, da linha de transmissão de ultra- tensão de Xingu (Pará) a Nova Iguaçu (Rio 

de Janeiro), tendo em vista a necessidade de apresentação, pelo empreendedor e pela autarquia ambiental, da documentação relativa à comunicação dos 

proprietários das terras e moradores da região afetada, bem como do respectivo inventário florestal, ante a falta de informações de que tenha sido efetivada. 

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). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000054/2009-16 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1237 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. CENTRO HISTÓRICO DE VASSOURAS/RJ. PAÇO MUNICIPAL. 

IPHAN. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado com o escopo de apurar possível omissão na conservação do Conjunto Paisagístico e 

Urbanístico do Centro Histórico de Vassouras/RJ, com enfoque na investigação das irregularidades relacionadas ao Paço Municipal (prédio do Fórum 

Ministro Romeiro Neto), tombado pelo IPHAN, tendo em vista que: (i) o imóvel, que já funcionou como sede do Tribunal de Justiça e da administração 

municipal, encontra-se atualmente sob a posse do IPHAN, que assumiu a obrigação de realizar a sua restauração e destiná-lo para abrigar a sede do 

Escritório Técnico do Médio do Paraíba, bem como o Centro de Memória com o acervo documental do século XIX; e (ii) a informação mais atualizada, 

de novembro/2018, atesta que O projeto está concluído e aprovado, estando em curso processo licitatório para a contratação do serviço, razão pela qual 

foi instaurado procedimento administrativo de acompanhamento. 2. É 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). 188) 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000242/2016-03 - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1489 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001122/2015-86 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 

Vencedor: 1561 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ENERGIA NUCLEAR INSTALAÇÕES 

DE MEDICINA NUCLEAR. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para fiscalizar a existência e a regularidade do licenciamento 

ambiental das instalações radioativas e nucleares localizadas no Estado de Rondônia, tendo em vista que: (i) segundo apurado pela procuradora da 

República oficiante, não existem empreendimentos ou atividades que façam uso e manuseio de radioisótopos - UMR no Estado de Rondônia, mas apenas 

serviços de medicina nuclear, que estão sujeitos à autorização do CNEN e são classificados como fontes seladas, de baixo potencial de impacto ambiental, 

por não gerarem rejeitos ou resíduos convencionais ou radioativos durante a operação; e (ii) 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, o que não dispensa, contudo, 

a necessidade de licença perante órgãos de outras esferas federativas. 2. É 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). 190) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.002282/2018-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1451 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 

RONDONIA Nº. 1.31.000.002655/2018-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1466 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo(a) Procurador(a) da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Sem prejuízo, destaque-se que o Colegiado da 4ª CCR, conforme orientação n° 2 aprovada em sua 509ª Sessão 

Ordinária, de 23 de agosto de 2017, deliberou pela aplicação imediata da Resolução n° 174/2017 do CNMP, de modo que é dispensável o encaminhamento 

de notícia de fato e de procedimento administrativo para homologação desta Câmara, com exceção dos casos expressos na própria Resolução n° 174/2017 

do CNMP. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 192) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002423/2017-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1539 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 193) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000011/2010-23 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 

Voto Vencedor: 1123 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO 

DE RESTINGA. PRAIA DE ITAJUBA. MUNICÍPIO DE BARRA VELHA/SC. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DANO AMBIENTAL 

CONFIGURADO. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção supostamente irregular do Condomínio 

Residencial Beija-Flor na Praia de Itajuba, Município de Barra Velha/SC, tendo em vista que: (i) foi comprovado o dano ambiental pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recurso0s Naturais - IBAMA, pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - FATMA e pela 

Secretaria do Patrimônio da União - SPU, consistente em construção parcial em terreno de marinha e em área de preservação permanente, com 

impossibilidade de regeneração da vegetação de restinga; e (ii) não foram observadas as medidas cabíveis para reparar e compensar o dano, inclusive 

com a possibilidade de demolição das edificações e indenização por dano moral coletivo. 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). 194) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MAFRA-SC Nº. 1.33.011.000131/2012-11 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1409 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. ÁREA 

TOMBADA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INSTITUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO NACIONAL 

(IPHAN). COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (COPEL). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades 

provenientes da pavimentação asfáltica de área tombada (Conjunto Rural do Rio Sul), bem como da implantação de quatro loteamentos na área, pela 

Prefeitura do Município de Jaraguá do Sul/SC, tendo em vista que foi firmado TAC pelo IPHAN, Prefeitura e MPF, com previsão de medidas mitigadoras 

e compensatórias do impacto causado, das quais o IPHAN asseverou que, dos 6 (seis) itens a serem cumpridos pela Prefeitura de Jaraguá do Sul, 4 

(quatro) itens foram considerados cumpridos e 2 (dois) foram considerados parcialmente cumpridos, sendo. informado pelo IPHAN que houve 

repactuação do prazo para o cumprimento integral do acordo. 2. Acerca da notícia da implantação de linha de transmissão na área tombada, o IPHAN 

entendeu que a presença das torres e da linha da COPEL no Conjunto Rural do Rio da Luz não compromete o bem tombado e tampouco contradiz as 

diretrizes das normas vigentes para o conjunto. 3.Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da 

Resolução nº 87/2010 do 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). 195) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. 

MIGUEL DO OESTE Nº. 1.33.012.000176/2018-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1303 

– Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 

62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 

1.34.001.006891/2009-19 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1524 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 197) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.004.000060/2019-77 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 

VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1566 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: PR/SP. SUSCITADO: 

PRM/CAMPINAS/SP. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. SISPASS. OPERAÇÃO FIBRA. 

INSERÇÃO DE INFORMAÇÔES FALSAS. 1. Tem atribuição a PRM/Campinas-SP para atuar em procedimento investigatório criminal autuado para 

apurar suposta inserção falsa em sistema oficial de controle de passeriformes (SISPASS) executada por particular residente em Valinhos/SP, tendo em 

vista que: (i) o investigado, a princípio, não pertence à associação criminosa autora de diversas fraudes no sistema, que foi objeto de inquérito policial 

vinculado à PR/SP, na denominada "Operação FIBRA"; (ii) as investigações já foram encerradas, tendo sido ofertada denúncia contra os membros da 

organização criminosa instalada no IBAMA/SP, o que inviabiliza a conexão entre os feitos, consideradas as diferenças procedimentais entre a ação penal 



DMPF-e Nº 122/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 1 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 2 de julho de 2019 23 

 

 

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. 

 

já em curso e esta investigação criminal em fase inicial; e (iii) sendo o investigado apenas beneficiado pelas ditas fraudes, não há conexão probatória a 

justificar o encaminhamento desta apuração para os autos da ação penal em questão, cujo foco é responsabilizar criminalmente os servidores do 

IBAMA/SP, operadores internos do SISPASS. 2. Voto pelo conhecimento do conflito negativo de atribuições e pela atribuição do procedimento ao 

membro suscitado (PRM/Campinas-SP). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 

suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 198) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 

1.34.004.000933/2018-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1573 – Ementa: 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. ABANDONO. 1. É cabível o arquivamento de procedimento 

preparatório instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 56 da Lei nº 9.605/98, decorrente de suposto abandono de produto perigoso 

no Aeroporto Internacional de Viracopos/SP, diante da não conclusão de processo de importação de produtos perante a Alfândega de Viracopos, tendo 

em vista que o IBAMA informou que houve a conclusão do despacho aduaneiro e a entrega da carga ao destinatário, que a destruiu. 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). 199) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 1.34.006.000112/2019-95 - Eletrônico 

- Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1400 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 200) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000092/2019-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1340 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

MARGEM DE RIO. RIO MOGI GUAÇU. RIO FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato instaurada de 

ofício, para apurar a adoção de medidas para a recuperação ou compensação pela área degradada, decorrente da intervenção na margem do Rio Mogi 

Guaçu, que impediria a regeneração natural da vegetação local, tendo em vista que: (i) o Rio Mogi Guaçu e sua respectiva área de preservação permanente 

são de domínio da União; (ii) caracterizado o dano ambiental em área de preservação permanente de corpo hídrico de domínio federal, a competência 

para a apuração da infração penal é do ente que tem o domínio sobre tal bem; e (iii) compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a 

União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, nos termos do art. 109, 

I, da Constituição Federal. 2. Voto pela não homologação do declínio 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). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO S.J.DO R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000107/2016-21 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 

Vencedor: 1241 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÍBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). UHE 

MARIMBONDO. INTERVENÇÕES IRREGULARES. FURNAS. MEDIDAS JUDICIAIS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

ACOMPANHAMENTO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para assegurar a adoção, pela concessionária de energia elétrica 

Furnas Centrais Elétricas S/A, das medidas necessárias à retirada das construções irregulares e, conforme o caso, à recuperação ambiental da área, 

relativamente a sete propriedades que invadiram a APP da UHE Marimbondo, Município de Guaraci/SP, tendo em vista que: ( i ) a empresa, atendendo 

às recomendações do MPF, vem adotando as providências necessárias à desocupação da área e à recuperação ambiental, ajuizando as ações judiciais 

cabíveis, algumas ainda em tramitação, e contratando empresa para providenciar as demolições e a recuperação ambiental; e (ii) ainda existem ações 

judiciais em curso, razão pela qual deverá ser instaurado procedimento administrativo para o acompanhamento dessas ações. 2. É 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, com a determinação de instauração de PA de Acompanhamento para monitorar as ações judiciais em curso. 

- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 202) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000686/2018-63 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1491 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 203) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000693/2018-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 

SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1330 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL. AÇÃO 

COORDENADA. PREVENÇÃO DE RISCOS. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Preparatório instaurado para averiguar a situação do bem 

cultural denominado Casa da Fazenda Conceição, localizado em Itu/SP, tendo em vista que, de acordo com informações do IPHAN, o referido imóvel 

não possui tombamento federal, tratando-se de propriedade particular, administrada pelos proprietários, não dispondo a citada autarquia de cadastro de 

bens privados não acautelados. 2. Dispensada a comunicação ao representante, por se tratar de remessa de ofício. 3. Voto pela homologação do 

arquivamento, com determinação de instauração de PA com vistas a acompanhar o andamento do processo de tombamento nº 555-T-1957, referente à 

Casa da Fazenda Conceição, em Itu/SP. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 204) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. 

1.36.001.000222/2015-07 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1554 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA-AM Nº. DPF-TAB/AM-00108/2018-INQ - Relatado por: 

Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1174 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. FAUNA. PIRARUCU, OVOS DE TRACAJÁ E QUELÔNIOS. TENTATIVA DE CONTRABANDO. INDÍCIOS DE AUTORIA E 

MATERIALIDADE. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito policial instaurado para investigar a possível prática do crime tipificado no art. 334-

A, §1º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, consistente na apreensão em flagrante de três peruanos que conduziam embarcação, no 

Porto de Tabatinga/AM, na qual foram localizados, em um fundo falso, 901 kg (novecentos e um quilos) de pirarucu seco/salgado, 1.113 ( um mil cento 

e treze) ovos de tracajá e 2 (dois) quelônios vivos, tendo em vista que há nos autos indícios de autoria e materialidade suficientes ao oferecimento de 

denúncia. 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). 206) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 

SR/DPF/PA-00756/2017-INQ - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1414 – Ementa: 

INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO VEGETAL. EXPLORAÇÃO IRREGULAR. PROJETOS DE 

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL - PMFS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. 1. É cabível o arquivamento de inquérito 

policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 180, 299, 304 e 313-A do Código Penal, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e arts. 
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46 e 50 da Lei nº 9.605/98, diante da suposição de que os PMFS Fazenda Braga e Fazenda Pau Mulato, nos Municípios de Santarém e Juriti/PA, teriam 

comercializado créditos virtuais somente das espécies ipê e maçaranduba, apesar de possuírem outras 11 (onze) espécies comerciais autorizadas na área 

do projeto, possivelmente utilizando-se de superestimativas de inventários para espécie de alto valor comercial, tendo em vista que: (i) os laudos periciais 

elaborados pela Polícia Federal não detectaram nenhuma irregularidade e concluíram que as árvores descritas como ipê e maçaranduba são compatíveis 

com as essências florestais apresentadas nos inventários florestais, além de a exploração ter ocorrido dentro do período autorizado e o volume de madeira 

em tora efetivamente explorado ser compatível com as alterações observadas na floresta; (ii) os indícios de materialidade não se confirmaram quanto à 

suposta exploração irregular dos PMFS; iii). em relação aos PMFs Fazenda Bonanza, foi indicada a instauração de novo inquérito para apuração das 

inconsistências apontadas no Laudo n. 106, de 2018. 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). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000616/2017-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 

COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1506 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 

AMAZONAS Nº. 1.13.002.000127/2014-17 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1362 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA. GRUPO DE TRAB ALHO (GT/4ªCCR) . AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATI VO DE 

ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade local e da gestão da Floresta 

Nacional de Tefé, unidade de conservação federal, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e 

consolidação da área, tendo em vista que foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e 

consolidação da Estação Ecológica Juami-Japurá, Reserva Extrativista Médio Juruá, Reserva Extrativista Auati-Paraná, Parque Nacional Nascentes do 

Lago Jari, Reserva Extrativista Médio Purus, Reserva Extrativista Baixo Juruá, Floresta Nacional Balta-Tufari, Floresta Nacional de Tefé e Reserva 

Biológica do Abufari, todas localizadas no Estado do Amazonas, pois este é o instrumento próprio para o acompanhamento e fiscalização, de forma 

continuada, de políticas públicas ou instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho de 

2017. 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). 209) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002854/2017-36 

- Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1645 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 210) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000842/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 

CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1472 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 211) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 

CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001554/2014-50 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 

1544 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 212) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000600/2019-71 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1450 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 

75/93. - 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). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000712/2019-21 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1542 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Sem prejuízo, destaque-se 

que o Colegiado da 4ª CCR, conforme orientação n° 2 aprovada em sua 509ª Sessão Ordinária, de 23 de agosto de 2017, deliberou pela aplicação imediata 

da Resolução n° 174/2017 do CNMP, de modo que é dispensável o encaminhamento de notícia de fato e de procedimento administrativo para 

homologação desta Câmara, com exceção dos casos expressos na própria Resolução n° 174/2017 do CNMP. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 214) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT Nº. 1.20.001.000043/2016-11 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 

NETO – Nº do Voto Vencedor: 1223 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO ARRAIAL DE SÃO FRANCISCO. IPHAN. INTERESSE DA UNIÃO. 1. Não é cabível o declínio de atribuições de inquérito 

civil instaurado para apurar a possível ocorrência de danos ao Sítio Arqueológico Arraial de São Francisco, no Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, em decorrência de ampliação irregular de área de atividade de mineradora, tendo em vista que a existência de procedimento de tombamento 

no IPHAN, ainda que não concluído, já é suficiente para justificar o interesse federal direto e imediato no feito. 2. Voto pela não homologação do declínio 

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). 215) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000642/2014-90 - 

Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 572 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 

ARQUIVAMENTO. EMPREENDIMENTOS UTILIZADORES DE ENERGIA NUCLEAR. REGULARIDADE. COMISSÃO NACIONAL DE 

ENERGIA NUCLEAR (CNEN). INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). 

SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (SISNAMA). 1. É cabível o arquivamento de procedimento instaurado para apurar a regularidade do 

licenciamento ambiental de empreendimentos utilizadores de energia nuclear, já autorizados pelo CNEN, pois, segundo informações do IBAMA, as 

instalações radioativas em questão não se encontram pré-enquadradas no licenciamento ambiental federal, de acordo com a instrução normativa (IN) n.º 

19/2018 (com exceção do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em Belo Horizonte - Processo SEI-IBAMA n.º 02001.001183/2001-95 - 

com Licença de Operação vigente perante o órgão 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). 216) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.22.004.000092/2014-89 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 

do Voto Vencedor: 1533 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante e tendo em vista o entendimento já 

consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 11, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 
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Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 217) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.011.000099/2011-69 - Relatado por: Dr(a) 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1394 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO 

CULTURAL. CONJUNTO URBANO E SÍTIO HISTÓRICO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção de 

edificação no Centro Histórico de Diamantina/MG, em desconformidade com o Conjunto Arquitetônico e exigências do IPHAN, tendo em vista que: (i) 

as obras promovidas no imóvel estão em conformidade com as normas aplicáveis às edificações no entorno do poligonal de tombamento da cidade de 

Diamantina, segundo o IPHAN; (ii) a perita em arquitetura do MPF atestou que o imóvel está em consonância com a legislação municipal e diretrizes do 

IPHAN. 2. Prescindível a cientificação do representante em razão do anonimato. 3. Registra-se que a 4ª CCR deliberou este procedimento na sessão 545ª, 

com objeto e fundamento diverso dos autos ( erro material na inserção do voto no Sistema Único). 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). 218) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000383/2010-34 - Relatado por: Dr(a) 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1656 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da 

República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 219) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUN DE SÃO JOÃO DEL REI/LAVRAS Nº. 1.22.014.000133/2016-80 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 

DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1598 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 220) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000108/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 

COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1462 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo(a) Procurador(a) da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 221) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA 

Nº. 1.24.000.001690/2010-15 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1527 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 222) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 

1.26.001.000478/2016-33 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1433 – Ementa: INQUÉRITO 

CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE IRRIGAÇÃO SALITRE. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto desmatamento para abertura de áreas para irrigação e captação irregular de água, em 

Juazeiro/BA, na área do Projeto de Irrigação Salitre, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o objeto da investigação 

encontra-se prejudicado em face da ausência da posse mansa, pacífica e integral pela administradora da área (CODEVASF), pois foi verificado que as 

desconformidades ambientais ocorreram em virtude de invasão da área pelo MST, sendo necessário aguardar a solução judicial da ação de reintegração 

de posse (autos nº 1639- 47.2102.4.01.3305); e (ii) os fatos narrados são também objeto de inquérito policial (n° 08257.002801/2016-85). 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). 223) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000007/2017-86 - 

Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1574 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados 

pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 224) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000117/2017-38 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 

DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1456 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Procedimento 

Investigatório Criminal, instaurado para apurar notícia de represamento das águas oriundas de um córrego situado no Rio Mundaú, em Garanhuns/PE, 

tendo em vista que a Agência Nacional de Águas informou que, devido a intervenção ocorrer em afluente, trata-se de domínio estadual, cabendo ao órgão 

gestor de recursos hídricos de Pernambuco averiguar as possíveis irregularidades, 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. 2. 

Representante comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do 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). 225) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSU-RN Nº. 1.28.000.000986/2017-

38 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1603 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 226) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000277/2018-46 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1579 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela 

Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 227) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 1.29.011.000001/2015-46 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 

DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1012 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INSTALAÇÕES RADIOATIVAS E NUCLEARES. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o encaminhamento do 

processo de licenciamento ambiental de instalações radioativas e nucleares no âmbito da atribuição da PRM Uruguaiana/RS, especificamente do setor da 

unidade de radioterapia do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, tendo em vista que: (i) o IBAMA editou a Instrução Normativa nº 19/2018, 

no qual dispensa a necessidade de licenciamento para este tipo de empreendimento; (ii) o motivo para a dispensa de licenciamento ocorre pelo fato de 

que os serviços de radioterapia, quando utilizam aceleradores lineares geradores de raio-X, enquadrados no grupo 7 da norma CNEN NN 6.02, não 

utilizam material radioativo e sim aceleradores de partículas que geram radiação ionizante momentânea, quando da colisão de elétrons disparados sobre 

um alvo metálico; e (iii) por dependerem de corrente elétrica para serem produzidos, não produzem rejeitos. 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. - 
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 228) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004995/2017-30 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 

CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1469 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 229) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000161/2016-14 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 

COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1487 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela 

homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 230) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000216/2016-05 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 

COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1565 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo(a) Procurador(a) da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 231) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000403/2009-21 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 

DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1558 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 232) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.002648/2018-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 

do Voto Vencedor: 1364 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERRA 

INDÍGENA. OPERAÇÃO JUREREI. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. REMESSA 6ª CCR. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal, autuada 

a partir de inquérito encaminhado pela Polícia Federal, no âmbito da Operação Jurerei, na qual se investigava ocupação irregular na Terra Indígena Uru-

Eu-Wau-Wau, na Região de Três Coqueiros/RO, tratando, especificamente, do cumprimento de ordens judiciais de busca e apreensão, condução 

coercitiva e/ou outras medidas cautelares, tendo em vista que as medidas cumpridas restaram insuficientes para a comprovação do envolvimento dos 

investigados nos fatos relacionados à Operação Jurerei. 2. É 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 no âmbito desta 4ª CCR, 

com remessa à 6ª CCR para ciência e 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). 233) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Nº. 1.33.000.000713/2014-81 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 8188 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INSTALAÇÕES RADIOATIVAS E 

NUCLEARES. ESTADO DE SANTA CATARINA. IBAMA. COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN). 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a regularidade do licenciamento ambiental e atos fiscalizatórios de equipamentos emissores de 

energias radioativas e nucleares no Município de Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) após diversas diligências perante o IBAMA e o CENEN, foi 

expedida recomendação ao IBAMA para adoção de medidas preventivas e permanentes de fiscalização dos empreendimentos que desenvolvem atividades 

nucleares e radioativas no Estado de Santa Catarina; e (ii) o IBAMA foi cientificado da aludida Recomendação e informou a respeito da publicação da 

nova Instrução Normativa nº 19/2018, cujo teor converge para o objetivo dos autos, de modo que os processos de licenciamento estão regulamentados 

de maneira eficiente, conforme consignado pelo Membro oficiante. 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). 234) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000098/2015-43 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 

CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1604 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto 

pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 

à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 235) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000541/2008-27 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do 

Voto Vencedor: 834 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. APP. 

1 Não é cabível o arquivamento de inquérito civil, para apurar possível dano ambiental, em razão de construção irregular situada em terreno de marinha, 

na av. Atlântica, Balneário Camboriú/SC, após o retorno dos autos em diligências. Mesmo diante da constatação de que há consolidação da área afetada, 

já antropizada e com rede de coleta de esgotos, há possibilidade de se promover a tutela ambiental, mediante busca de medidas tendentes a compensação 

ambiental e estabelecimento de limites de proteção, com o fim de identificar áreas que devam efetivamente ser desocupadas e coibir de forma efetiva 

novas invasões. 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). 236) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-0008969-

06.2013.4.01.3000-INQ - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1176 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 237) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/TUPÃ/LINS Nº. JF-LNS-0000119-13.2018.4.03.6142-INQ - 

Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1106 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual, para atuar em inquérito policial destinado 

a apurar a prática dos crimes tipificados nos artigos 296, § 1º, III, do Código Penal e 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98, consistente em ter em cativeiro 

espécimes da fauna silvestre, com anilha adulterada, tendo em vista que o delito do art. 296 (anilha adulterada) já fora arquivado no âmbito judicial, pela 

1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Lins/SP e quanto ao crime do art. 29 (espécie da fauna ameaça de extinção) não consta na Lista de Espécie 

Ameaçada de Extinção na esfera federal (Portaria 444, de 17/12/14 MMA), por isso a atribuição deste delito caberá ao MPE, em virtude do interesse 

local. 2. 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). 238) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG Nº. JF/MOC-0001284-39.2019.4.01.3807-APN - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 723 

– Ementa: AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. TRANSAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. CONCURSO DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Não é cabível o oferecimento 

dos benefícios da suspensão condicional do processo e da transação penal em ação penal objetivando a persecução da conduta capitulada no artigo 2º da 
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Lei 8.176/91, com pena mínima de 1 (um) ano e máxima de 5 (cinco) anos, em concurso formal com o fato típico descrito no artigo 55 da Lei 9.605/98, 

com pena mínima de 6 (seis) meses e máxima de 1 (um) ano, tendo em vista que o somatório das penas mínimas das infrações penais praticadas ultrapassa 

o teto de 1 (um) ano (suspensão condicional do processo) e o somatório das penas máximas dos delitos resulta em período de apenamento superior a 02 

(dois) anos (transação penal), conforme disposto nos arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95 e na Súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Voto pela 

devolução dos autos à instância de origem, para o regular processamento da ação penal, ante a impossibilidade de proposta de transação penal ou 

suspensão condicional do processo. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da 

suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). 239) PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA Nº. 1.00.000.004859/2019-

51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1008 – Ementa: PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. EXTRAÇÃO MINERAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. É cabível o 

arquivamento de procedimento administrativo instaurado a partir de representação, autuada na PR/DF, solicitando "pedido de investigação dos processos 

de licenciamento ambiental de empreendimentos minerários, especificamente voltados a mineração de metais, em todo o território nacional", tendo em 

vista que: (i) a citada manifestação é bastante genérica e não indicou de forma clara e precisa onde estariam ocorrendo possíveis irregularidades aptas à 

apuração; e (ii) com relação aos desastres ambientais mencionados pelo representante, especificamente quanto ao mais recente, ocorrido em 

Brumadinho/MG, o MPF já está atuando, inclusive, com a criação de Força Tarefa para conduzir as investigações referente ao rompimento da barragem, 

bem como com a expedição de recomendações, conforme demonstrado pelo Procurador oficiante, motivo pelo qual não se vislumbra a necessidade do 

prosseguimento deste feito. 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 no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 240) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. 1.10.000.000483/2016-16 - Relatado por: Dr(a) 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1146 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

AGROTÓXICOS. PULVERIZAÇÃO AÉREA. AUTORIZAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado 

de ofício para apurar possíveis irregularidades na concessão de autorização para pulverização de aérea agrícola por parte da Superintendência Federal de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Acre - SAF/AC, tendo em vista que: (i) a demanda por autorizações para atividade de aviação 

agrícola no Estado do Acre é inexpressiva, inexistindo sequer empresas credenciadas pela SFA/AC para tal serviço no Acre, conforme apurado pelo 

procurador da República oficiante; (ii) das duas autorizações concedidas nos últimos 10 anos, ambas foram em favor da Álcool Verde S/A e uma delas 

por força de decisão judicial, tendo sido atendidas as exigências contidas na Instrução Normativa nº 02/2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento por ocasião do licenciamento; (iii) a regularidade ambiental da atividade da empresa Álcool Verde S/A foi objeto de investigação 

instaurada pelo MPF, inquérito civil nº 1.10.000.000407/2008-09, no qual foi celebrado TAC, cujo acompanhamento vem sendo feito nos autos do 

Procedimento Administrativo nº 1.10.000.000363/2016-19; e (iv) o Ministério Público do Estado do Acre apura os reflexos da pulverização aérea de 

agrotóxico pela empresa Álcool Verde S/A nos autos nº 06.2013.00000110-5, tendo expedido Recomendação, fl. 33-38, pelo que não há nenhuma medida 

a ser promovida nestes autos. 2. É 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). 241) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000211/2017-60 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 874 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ARQUIVAMENTO. ZONA COSTEIRA. DANO AMBIENTAL. CRIME 

AMBIENTAL. INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO). 1. É cabível o arquivamento de inquérito 

civil instaurado para apurar possível realização de obras de contenção de marés no empreendimento "Hibiscus", em Maceió/AL, dentro da APA Costa 

dos Corais, sem autorização do órgão ambiental competente, quando verificada a existência de expediente criminal pertinente ao caso, com posterior 

deflagração de ação penal e pedido de sursis processual em que exige-se a execução de PRAD - previamente aprovado pelo ICMBio - para reversão dos 

danos causados. 2. Considerando-se que foi abarcada a parte civil no âmbito criminal, para que esse procedimento seja finalizado sem prejuízo da adoção 

de medidas cíveis de recomposição, com fulcro no Princípio da Eficiência e no Princípio da Economicidade, ressalta-se que essa decisão de arquivamento 

deve ser anexada ao expediente criminal ora mencionado, para a devida instrução do feito. 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). 242) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000572/2016-25 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 

do Voto Vencedor: 1326 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 243) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 

DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000803/2017-81 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1032 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 244) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 

1.11.001.000002/2011-11 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 701 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ETE. MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS/AL. 1. Não é cabível o arquivamento 

de inquérito civil instaurado, a partir de representação, para apurar possíveis irregularidades na realização de obra de implantação da Estação de 

Tratamento de Esgotos no Município de São Brás/AL, nas proximidades do Rio São Francisco, tendo em vista que, em que pese a possibilidade da 

extração de cópia dos autos para apurar suposta mora indevida na execução da obra da ETE e distribuição a um dos Ofícios vinculados à 1ª e 5ª CCRs, 

no tocante à matéria ambiental não há nos autos informação definitiva do IMA/AL a respeito da regularidade do licenciamento ambiental do 

empreendimento, o que se faz necessário ainda que o procedimento administrativo tenha se extraviado naquele órgão. 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). 245) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.11.001.000403/2016-85 - 

Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1122 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador 

da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 246) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002512/2018-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 

FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1297 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. DOCUMENTO 

DE ORIGEM FLORESTAL. PROJETO PROMETHEUS. 1. É cabível o arquivamento de Notícia de Fato instaurada para apurar a conduta de prestar 
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informações falsas no Sistema Oficial de Controle de Produtos Florestais, relativa à emissão de 20,48 (vinte vírgula quarenta e oito) metros cúbicos de 

madeira em créditos indevidos, em Manaus/AM, tendo em vista que, segundo informação do Procurador da República oficiante, 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. 

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). 247) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002735/2018-00 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1370 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS TRATOS. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Investigatório Criminal instaurado 

para verificar a possível ocorrência de maus tratos a animais, praticados no anexo II da SUFRAMA, em Manaus/AM, tendo em vista que: (i) não há 

comprovação da materialidade do crime de maus tratos; e (ii) as providências adotadas visavam solucionar problema sanitário para resguardo da saúde 

pública do local. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 4º, inc. VI, 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). 248) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 

1.13.002.000121/2014-31 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1357 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. GRUPO DE 

TRABALHO (GT/ 4ª CCR). AÇÃO COORDENADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para traçar diagnósticos da realidade local e da gestão da Reserva Biológica do Abufari, unidade de 

conservação federal, com vistas a propor medidas extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização fundiária e consolidação da área, tendo em vista 

que foi instaurado o Procedimento Administrativo (PA) para acompanhar o processo de regularização fundiária e consolidação da Estação Ecológica 

Juami-Japurá, Reserva Extrativista Médio Juruá, Reserva Extrativista Auati-Paraná, Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, Reserva Extrativista Médio 

Purus, Reserva Extrativista Baixo Juruá, Floresta Nacional Balta-Tufari, Floresta Nacional de Tefé e Reserva Biológica do Abufari, todas localizadas no 

Estado do Amazonas, pois este é o instrumento próprio para o acompanhamento, de forma continuada, de políticas públicas e procedimentos em 

tramitação em outras instituições, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP n. 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. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 249) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA Nº. 

1.14.009.000227/2013-57 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1253 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DEMORA NA CONCESSÃO DE PERMISSÕES DE LAVRA. DNPM. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de representação, para apurar eventuais irregularidades na legalização do garimpo Cristal, decorrente 

da demora do DNPM na emissão de processos de autorização e da impossibilidade de mudança de regime de exploração mineral, nos Municípios de 

Brotas de Macaúbas/BA e Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo em vista que: (i) o DNPM informou que a demora na análise dos pedidos de lavra garimpeira 

decorre da própria atuação do interessado, que muitas vezes se mostrou insurgente em face de decisões tomadas no bojo do processo administrativo, seja 

por não apresentar os documentos solicitados, seja por falta de documentação adequada ou por falta de apoio técnico sistematizado da cooperativa; (ii) 

foi aprovada a Consolidação Normativa Mineral, o que permite que seja analisado pedido de mudança de regime de autorização para permissão de lavra 

garimpeira, conforme pleiteado no Processo DNPM nº 870.878/1996; (iii) foi instaurado inquérito civil para investigar eventual prática ilegal de lavra 

garimpeira de quartzo no Morro do Mocó, Município de Oliveira dos Brejinhos/BA; e (iv) a exploração minerária no Morro do Mocó já foi analisado no 

Inquérito Civil nº 1.14.000.0000350/2001-43, arquivado por inutilidade. 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). 250) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

- CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001861/2018-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 

1540 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 251) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 

1.15.003.000366/2017-27 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1068 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. AÇUDE EDSON QUEIROZ. VAZÃO. ABERTURA COMPORTAS. 

JUDICIALIZAÇÃO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar possíveis danos decorrentes da abertura das 

comportas do Açude Edson Queiroz, em Santa Quitéria/CE, em uma vazão de 1.500 l/s, o que poderia causar prejuízos à população, tendo em vista que: 

(i) a abertura e fechamento de comportas do Açude Edson Queiroz constitui atribuição da COGERH, após deliberação do respectivo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Acaraú que é formado por integrantes de entes públicos, usuários e membros da comunidade; (ii) o município de Santa Quitéria ajuizou 

ação de obrigação de não fazer (1311-96.2017.8.06.0160) pleiteando a diminuição da vazão outrora deliberada para o patamar de 350 l/s, oportunidade 

em que foi proferida a decisão que determinou a diminuição da vazão de 1.500 l/s para 750 l/s. 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). 252) 

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA Nº. 1.16.000.000891/2018-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 742 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 253) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE 

ITAPEMIRIM-ES Nº. 1.17.001.000180/2017-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1347 

– Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 

62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 254) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT Nº. 

1.18.000.003521/2018-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 858 – Ementa: NOTÍCIA DE 

FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES 

FALSAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada, a partir de expediente encaminhado pelo 

IBAMA, para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, em razão da inserção de informações falsas no Sistema DOF, no 

Município de Porto dos Gaúchos/MT, tendo em vista que: (i) trata-se de infração administrativa, nos termos do art. 82 do Decreto nº 6.514/2008; e (ii) a 
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conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal. 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). 255) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000045/2015-69 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 

FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1009 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PLANO DE MANEJO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a elaboração do plano 

de manejo da APA Pouso Alto, em Alto Paraíso/GO, tendo em vista que: (i) o referido plano foi aprovado pela Portaria SEMARH nº 135/2016-GAB; 

(ii) as questões mais complexas, diante da ausência de consenso em alguns pontos, como energia, mineração, transgênico, agrotóxico e pecuária/lavoura, 

ensejaram a criação de grupos específicos de trabalho; (iii) o andamento de tais GT"s restaram suspensos até o restabelecimento do Conselho Consultivo 

da APA Pouso Alto; (iv) não houve, até então, o restabelecimento do referido Conselho, restando prejudicada a análise das questões que restaram 

pendentes e (v) o Procurador oficiante, por meio do Ofício nº 70/2019-PRMLUZ- GO, informou que, com o arquivamento destes autos, será determinada 

a instauração de procedimento administrativo para acompanhar as tratativas das questões remanescentes, constantes do item (ii). 2. Dispensada a 

comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela reconsideração da 

decisão de fls. 493/494, com a consequente homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 256) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

RIO VERDE/JATAÍ-GO Nº. 1.18.003.000132/2015-14 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1171 – 

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPLEXO ENERGÉTICO TABOCA-

ESTRELA (UHE TABOCA E UHE ESTRELA). 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar possíveis 

irregularidades no licenciamento ambiental do complexo energético Taboca-Estrela (UHE Taboca e UHE Estrela) abrangendo as áreas de Itarumã, Jataí 

e Serranópolis, potencialmente afetando patrimônio arqueológico e geológico da União, tendo em vista que, consoante se infere das informações 

fornecidas pelo órgão ambiental estadual (SECIMA - fl. 251) e pelo empreendedor (fls. 262 e 272), verifica-se que a empresa não mais possui interesse 

no licenciamento do complexo energético Taboca/Estrela, inexistindo necessidade de intervenção do Ministério Público Federal. 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). 257) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 

1.20.000.001067/2013-46 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 615 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL 

PÚBLICO. ARQUIVAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. MEIO AMBIENTE. PARQUE INDÍGENA DO XINGU. ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL. POUSADA. TERRA INDÍGENA (TI) PEQUIZAL NARUVOTU. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 

a exploração econômica de estabelecimento comercial (pousada) no interior da TI Pequizal Naruvotu, no Mato Grosso, pois a fim de se fazer cessar a 

prática ilícita e promover a restauração ambiental do local, deve ser considerado o exercício da atividade econômica irregular dentro de um mesmo quadro 

jurídico de outros empreendimentos, considerando que a terra indígena foi homologada em 2016 e está em processo de consolidação, não sendo apropriada 

a existência de um inquérito civil para cada empreendimento, mas a atuação conjunta do MPF no IC n.º 1.20.004.000228/2015-25, já em tramitação, cujo 

objetivo é "apurar a ocorrência de pesca predatória e atividades turísticas no interior do Parque Indígena do Xingu, promovida por empresas de turismo 

situadas no entorno do Parque". 2. Extração de cópias necessárias para juntada ao IC 1.20.004.000228/2015-25 como anexo. 3. Dispensada a comunicação 

do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela reconsideração da decisão recorrida 

(543ª SO), com homologação do arquivamento e remessa dos autos à 6ª CCR, para o 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). 258) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT Nº. 1.20.001.000098/2014-51 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 

Voto Vencedor: 1190 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 

TERRA INDÍGENA. SOBREPOSIÇÃO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o problema de sobreposição entre a 

Estação Ecológica do Iquê e a Terra Indígena Enawenê-Nawê, no âmbito da ação coordenada "O MPF em Defesa das Unidades de Conservação", da 4ª 

CCR, tendo em vista que a criação da ESEC de Iquê foi revogada por força do Decreto s/n, de 02/09/1996, inviabilizando a continuidade 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, com a remessa dos autos à 6ª CCR para o 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). 259) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000022/2019-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 1286 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 260) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 

1.20.002.000052/2019-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1275 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 261) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000079/2014-

02 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 868 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. LOCALIZADA EM TERRAS INDÍGENAS. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil,instaurado para acompanhar os possíveis impactos socioambientais às comunidades indígenas habitantes da TI Kapoto/Jarina/MT, 

advindos do asfaltamento da rodovia MT-322, tendo em vista que: (i) consoante consta das informações da Secretaria de Infraestrutura e Logística do 

Estado do Mato Grosso - SINFRA (fls. 84/85) e da FUNAI (fl.92) as obras de pavimentação na rodovia não iniciaram e não existe procedimento de 

licenciamento ambiental em tramitação; e (ii) não vislumbram indícios concretos de danos ambientais ou omissão dos órgãos competentes a ensejar a 

atuação do MPF. 2. Encaminhados os autos à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, a promoção de arquivamento foi homologada nos termos do 

Voto1491/2018, aprovado na 435ª Sessão Ordinária daquele Colegiado. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 

nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 262) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000693/2013-41 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 

1434 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL. APA CARSTE LAGOA SANTA. POLUIÇÃO. ÁREA CONTAMINADA. SANEAMENTO. RESÍDUOS. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível dano ambiental em decorrência de lançamento de resíduos no solo in natura em Área de 

Proteção Ambiental (APA) da Carste Lagoa Santa, no município de Lagoa Santa/MG, tendo em vista que foi firmado TAC entre o ICMBio e a empresa 
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autuada, a fim de recuperar a área ambiental, conforme prevista no Plano de Reabilitação da Área Contaminada (PRAC). 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 com a determinação de instauração de Procedimento de Acompanhamento (PA), visando a fiscalização do cumprimento 

das cláusulas celebradas no TAC. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 263) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001103/2016-40 - 

Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1420 – Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 

EMPREENDIMENTO URBANO. FAIXA DE CINTURÃO VERDE. 1. É cabível o arquivamento de Procedimento Administrativo instaurado para 

acompanhar TAC firmado entre o representado e o MPF, em virtude da ocupação indevida da Faixa de Cinturão Verde em propriedade do autuado, 

localizada em Lagoa Santa/MG, tendo em vista que todas as medidas reparatórias celebradas pelo TAC foram satisfatoriamente cumpridas, segundo 

informações do Município de Lagoa Santa/MG. 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). 264) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 

1.22.000.001844/2017-10 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 853 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

MEIO AMBIENTE. PARCELAMENTO DO SOLO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA. AGÊNCIA NACIONAL 

DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT). 1. É cabível o arquivamento parcial de inquérito civil instaurado para apurar possível parcelamento 

irregular do solo na localidade Vila Novo Boa Vista, I, em Contagem/MG, pois, especificamente no tocante à faixa de domínio inerente à BR-040, restou 

demonstrado pela ANTT e pela concessionária Via 040 que o contrato de concessão permite que a Via 040 conclua a desocupação até o 15º (décimo 

quinto) ano de concessão, sendo que ainda não se passaram cinco anos do referido prazo, de forma que não há indício de morosidade ou omissão por 

parte da concessionária ou da ANTT, o que afasta a necessidade de continuidade da investigação e/ou acompanhamento da desocupação pelo MPF. 2. É 

cabível o declínio de atribuições em prol do Ministério Público Estadual em relação ao suposto parcelamento irregular do solo que ocorre além dos 

limites da faixa de domínio da BR- 040, tendo em vista que a análise refere-se a regularização fundiária municipal. 2. Voto pela homologação parcial de 

arquivamento e 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). 265) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 

1.22.000.005955/2018-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1093 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - 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). 266) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000057/2010-56 - 

Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 936 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO.1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o 

perecimento do Conjunto Ferroviário da Estação de Estevão Lobo e Estação Ferroviária de Tamanduapava, localizadas na zona rural do Município de 

Ibiá/MG, após o retorno dos autos para diligências, tendo em vista que: (i) os bens não dispõem de características que justifiquem o tombamento federal, 

segundo informação prestada pelo IPHAN (fl. 117); (ii) restou evidenciado o caráter histórico de interesse local das estações ferroviárias, conforme 

análise técnica ministerial (fls. 152-160); (iii) já existe o Museu Ferroviário de Ibiá, com 478 itens da atividade ferroviária, inexistindo interesse no 

tombamento municipal das estações da zona rural de Ibiá (fl. 212); e (iv) a recuperação dos bens da Rede Ferroviária Federal S/A constituem objeto 

específico de ação civil pública, autos nº 48420-78.2004.4.01.3800, que contempla o objeto do presente inquérito. 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). 267) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000124/2009-07 - 

Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 938 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o 

perecimento da Estação Ferroviária de Pratinha, localizada no Município de Pratinha/MG, após o retorno dos autos para diligências, tendo em vista que: 

(i) os bens não dispõem de características que justifiquem o tombamento federal, segundo informação prestada pelo IPHAN (fl. 186); (ii) evidenciado o 

caráter histórico de interesse local das estações ferroviárias, conforme análise técnica ministerial (fls. 194-201); (iii) inexiste interesse do Município em 

gerir e manter para fins culturais a Estação Ferroviária de Pratinha (fls. 208 e 221); e (iv) a recuperação dos bens da Rede Ferroviária Federal S/A 

constituem objeto específico de ação civil pública, autos nº 48420-78.2004.4.01.3800, a qual contempla o objeto do presente inquérito. 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). 268) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG Nº. 

1.22.003.000184/2012-15 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 933 – Ementa: Acolhendo os fundamentos 

invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 269) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000054/2019-21 - Eletrônico - 

Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1048 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. CATIVEIRO. PASSERIFORMES. ANILHA FALSIFICADA. INSTITUTO 

BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). SISTEMA DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS (SISPASS). 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para 

atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática de crime consistente em inserir informações fraudulentas no SISPASS, pois 

existe interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido concebido, pelo IBAMA, sistema para o controle da criação 

de pássaros silvestres por cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal (SISPASS), nos termos do Enunciado 

nº 58-4ª CCR. 2. Voto pela não homologação do declínio 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). 270) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000146/2018-20 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 983 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. CRIADOURO. 

CRIME CONTRA A FAUNA. FALSIFICAÇÃO DE ANILHA. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO 

AMADORA DE PÁSSAROS (SISPASS). NOVA MANIFESTAÇÃO. CONSUNÇÃO DO CRIME DO ART. 296, § 1º, CP PELO CRIME DO ART. 

29, DA LEI Nº 9.605/1998. CONDUNTAS AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. 1. Após a não homologação do declínio de atribuições 
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pela 4ª CCR, na sua 543ª Sessão Ordinária, retornam os autos com nova manifestação solicitando esclarecimentos a respeito da consunção ou não do 

crime do art. 296, § 1º, do Código Penal pelo crime do art. 29, da Lei nº 9.605/1998. 2. Voto pelo conhecimento do pedido como embargos declaratórios, 

acolhendo-os para suprir a omissão, esclarecendo que, diante da não homologação do declínio de atribuições, a adulteração de anilhas e manutenção de 

pássaros em cativeiro sem licença ou autorização, crimes previstos nos artigos 296, §1º, inciso III, do Código Penal e 29, §1º, inciso III, da Lei nº 

9.605/1998, são condutas autônomas e os bens jurídicos protegidos são distintos, facultando-se ao Procurador da República oficiante, com fundamento 

na sua independência funcional, oferecer denúncia somente por um ou ambos os dispositivos legais, conforme haja indícios de materialidade de apenas 

um ou de ambos os crimes no caso concreto, não sendo o caso de consunção. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela conhecimento da consulta, nos termos do voto do(a) relator(a). 271) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES 

CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000296/2018-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1221 – 

Ementa: Em que pesem os argumentos invocados pelo Procurador da República oficiante, não é cabível o declínio de atribuições ao MPE, tendo em vista 

o entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara de Revisão por meio do Enunciado nº 58-4ª CCR. Assim, voto pela não homologação do declínio de 

atribuições, com o retorno dos autos para prosseguimento, facultando-se, se for o caso, requerer a designação de outro membro para atuar no feito, com 

fundamento na sua independência funcional. - 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). 272) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG 

Nº. 1.22.013.000153/2018-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1279 – Ementa: 

INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. ESPÉCIE INTRODUZIDA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 1. É cabível 

o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de expediente encaminhado pelo IBAMA, para apurar eventual infração decorrente de apresentar 

informações ambientais totalmente omissas no procedimento administrativo ambiental - Declaração de Manejo de Espécie Exótica Invasora-, referente 

ao período de manejo de javalis, no Município de Bom Jesus/MG, tendo em vista que: (i) se trata de irregularidade formal, caracterizada como infração 

administrativa, nos termos dos arts. 70, §1º, e 72, II, da Lei 9.605/98, bem como dos arts. 3º, II e 81, caput, ambos do Decreto 6.514/08; ( i i ) a conduta 

em análise foi coibida administrativamente por autarquia ambiental federal; e (iii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 

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). 273) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 

1.22.013.000339/2009-91 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1148 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. ANTIGA RFFSA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado a fim de apurar o estado de conservação de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, 

no município de Soledade de Minas/MG, no âmbito do patrimônio histórico e cultural, tendo em vista que: (i) o IPHAN informou que o patrimônio da 

extinta RFFSA, no município de Soledade de Minas/MG não estão indicadas como bens que sejam capazes de contribuir para a narrativa da memória 

ferroviária nacional; (ii) os imóveis considerados pela municipalidade, como de valor histórico/cultural, se encontram protegidos, mediante tombamento 

(Estação de Soledade - fl. 787) e inventário (Caixa d"água da Estação - fls. 784-785). 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). 274) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000323/2018-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 53 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República 

oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 275) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001142/2016-18 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

– Nº do Voto Vencedor: 903 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 276) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000086/2019-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1210 – 

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. PRODUTO FLORESTAL. VENDA DE MADEIRA. 

AUSÊNCIA DE ATPF. PRESCRIÇÃO. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal instaurado para apurar suposta prática do crime tipificado 

no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, referente a conduta de vender 539,510 (quinhentos e trinta e nove vírgula quinhentos e dez) metros cúbicos 

de madeira serrada de diversas essências, sem ATPF, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação ao tipo penal enquadrado, se encontra 

fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ressalvando-se, nas ações futuras, a necessidade de observância do 

Enunciado 56-4ª CCR, com a comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, ou justificativa razoável para não o fazer. 

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). 277) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000092/2019-86 - 

Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1478 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. PRODUTO FLORESTAL. VENDA DE MADEIRA. ATPF FALSA. PRESCRIÇÃO. 1. É cabível 

o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática dos crimes tipificados no art. 299 do CP, combinado com o art. 46, 

parágrafo único, da Lei 9.605/98, referente a venda de 70,890 (setenta vírgula oitocentos e noventa) metros cúbicos de madeira serrada de diversas 

espécies, com a utilização de ATPFs materialmente falsas, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação aos tipos penais enquadrados, 

se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso III, do Código Penal, ressalvando-se, nas ações futuras, a necessidade de 

observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, ou justificativa razoável 

para não o fazer. 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). 278) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 

1.23.001.000100/2019-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1563 – Ementa: NOTÍCIA 

DE FATO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. DEPÓSITO DE MADEIRA SERRADA. AUSÊNCIA DE 

LICENÇA VÁLIDA. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 46, 

parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, referente a conduta de ter em depósito 99,279 m³ de madeira serrada e em tora, da essência castanheira, espécie 

ameaçada de extinção, sem licença válida, no pátio da empresa localizada em Marabá/PA, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação 

ao tipo penal enquadrado, se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal, ressalvando-se, nas ações futuras, 

a necessidade de observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, ou 

justificativa razoável para não o fazer. 2. É dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
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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). 279) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA 

Nº. 1.23.003.000162/2009-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 815 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ABERTURA DE ESTRADA. 1. É cabível o arquivamento de 

inquérito civil instaurado com a finalidade de apurar supostos danos ambientais e crime ambiental referente a abertura de estrada com a derrubada de 

floresta amazônica pela Prefeitura Municipal de Anapu/PA, no local denominado Km 115 da Rodovia BR 230 Transamazônica, tendo em vista que: (i) 

consoante apurado pela Procuradora da República oficiante, se trata de investigação que tramita há mais de 09 (nove) anos, originada de representação 

ao MPF decorrente da conflituosa disputa política e de terras na região de Anapu/PA e cuja abertura da suposta estrada remonta à período muito anterior 

a data da representação; (ii) O MPF tem priorizado ações de combate a graves crimes ambientais que vem vulnerando as 13 terras indígenas e as seis 

Unidades de Conservação da Terra do Meio, com notícias de desmatamentos de 600 a 2mil hectares e garimpos de grandes proporções; e (iii) com relação 

às omissões do órgão ambiental e a ausência de fiscalização do IBAMA no local dos fatos, o Ministério Público Federal instrui investigação para 

acompanhar a necessária presença do IBAMA no município de Anapú, bem como acompanhar operação emergencial para contenção de desmatamento 

(IC 1.23.003.000489/2010-10). 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). 280) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000005/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1127 – 

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. VENDA DE MADEIRA. DOCUMENTAÇÃO FALSA. 

PRESCRIÇÃO. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática dos crimes tipificado no art. 299 CP, 

combinado com o art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, referente a conduta de vender 1.650,00 ST de madeiras de espécies nativas, mediante uso de 

documentação ideologicamente falsa, no Município de Jacundá/PA, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado, em relação aos tipos penais 

enquadrados, se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal, ressalvando-se, nas ações futuras, a 

necessidade de observância do Enunciado 56-4ª CCR, com a comprovação das medidas cíveis adotadas para a reparação do dano ambiental, ou 

justificativa razoável para não o fazer. 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). 281) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUACU-

PR Nº. 1.25.003.002526/2019-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1283 – Ementa: 

NOTÍCIA DE FATO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO. 1. Tem 

atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em Notícia de Fato, instaurada para apurar possível prática do crime previsto no art.54 da Lei nº 

9605/98, em razão da adulteração do sistema de ARLA 32 de veículo, permitindo a emissão de gases nocivos pela queima do diesel, tendo em vista a 

ausência 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. Dispensada a comunicação ao representante, por se tratar de remessa de ofício. 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). 282) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000185/2017-

12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1152 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. 

MEIO AMBIENTE. FAUNA. RODOVIA. GESTÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. É cabível o arquivamento de inquérito 

civil instaurado, a partir de representação, para apurar possível ausência de ações de proteção à fauna pelas concessionárias de rodovias no Paraná, tendo 

em vista que: (i) as diligências realizadas pelo membro oficiante apontaram a existência de Plano de Ação e de Educação Ambiental mantidos pela 

RODONORTE, Concessionária de Rodovias Integradas S/A, os quais preveem a colocação de placas de advertência aos usuários sobre a possível 

travessia de animais silvestres, atendimento médico veterinário para os animais eventualmente atingidos, apreensão e recolhimento dos animais 

localizados na pista de rolagem e comunicação às autoridades policiais; e (ii) a Polícia Rodoviária Federal em Ponta Grossa, ciente das ocorrências, está 

elaborando um rol de medidas de caráter preventivo e mais contundentes para a redução dos acidentes envolvendo a fauna nas rodovias paranaenses (fl. 

105), pelo que não há irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de 

arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 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). 283) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 1.25.008.000243/2013-76 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 

FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1040 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. POLUIÇÃO ATMOSFPERICA. FLORESTA NACIONAL DE PIRAÍ DO SUL. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil, 

instaurado para apurar e tomar providências relativas à supostas inconformidades no licenciamento ambiental, conduzido pelo Instituto Ambiental do 

Paraná - IAP, de renovação da licença de operação (unidade atual) e de concessão de licença de instalação ( ampliação) de empreendimento de celulose 

e papel, em Piraí do Sul/PR, tendo em vista que: (i) não restou demonstrado irregularidades no processo de instalação/operação da nova máquina de 

papel, conforme informado pelo ICMBio - Floresta Nacional de Piraí do Sul que entendeu por não haver risco de impactos ambientais à UC; e (ii) nos 

termos estudo de dispersão atmosférica solicitado pelo IAP, para avaliar as emissões da empresa investigada, o Procurador da República oficiante não 

vislumbrou eventuais danos ambientais gerados pela emissão de efluentes atmosféricos pela empresa. 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). 284) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO-PR Nº. 1.25.014.000021/2014-55 - Relatado por: Dr(a) 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 562 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. MEIO AMBIENTE. 

MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE BASALTO. FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE ÓRGÃOS FEDERAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual, para atuar em Inquérito Civil instaurado para apurar a 

regularidade de atividade de extração mineral de basalto em propriedades privadas na região de atribuição da PRM/Pato Branco-PR, bem como a 

existência de eventual passivo ambiental decorrente dessa atividade, sem autorização ou licença dos órgãos ambientais competentes, tendo em vista que: 

(i) a atividade não provocou dano, efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou sob gestão federal; e (ii) não ocorreu segundo os elementos constantes 

dos autos, omissão dos órgãos federais no dever de fiscalizar, portanto, não se amoldando o caso vertente aos ditames do Enunciado nº 7-4ª CCR. 2. 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). 285) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA-PE 

Nº. 1.26.003.000180/2016-11 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 932 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 286) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000345/2017-
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16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1383 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RODOVIA. DUPLICAÇÃO. RESTAURAÇÃO. EIA/RIMA. 

SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado com o 

escopo de averiguar possíveis irregularidades no empreendimento de Adequação de Capacidade (duplicação) e Restauração da Rodovia BR-423/PE, 

trecho Entr. BR-232 (São Caetano) - Entr. BR-424/PE-128 (Garanhuns), segmento km 18,2 - km 98,4, consoante o Estudo de Impacto Ambiental - EIA 

e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, tendo em vista que: i) os processos de licenciamento foram paralisados em razão da identificação de 

significativas falhas no EIA/RIMA que tornariam inviáveis a sua continuidade; ii) a Agência Estadual do Meio Ambiente - CPRH está aguardando a 

elaboração de um novo estudo e relatório por parte do órgão proponente (Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco), sem que haja previsão 

para sua apresentação; e iii) os processos de licenciamento não foram arquivados, apenas suspensos, razão pela qual foi instaurado Procedimento 

Administrativo de Acompanhamento. 2. É 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). 287) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. 1.27.000.002259/2016-61 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 

1141 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 288) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

CORRENTE-PI Nº. 1.27.005.000002/2019-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1125 – 

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. 1. Tem 

atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada, a partir de representação, para apurar eventual irregularidade 

no descarte de lixo hospitalar, sem os devidos cuidados exigidos por portaria da ANVISA, no Município de Cristino Castro/PI, tendo em vista que inexiste 

qualquer lesão a bens, serviços ou interesse da União, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a justificar a atuação do Ministério Público Federal. 

2. Representante comunicado acerca da promoção de declínio de atribuição. 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). 289) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.002522/2018-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 998 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 1. É cabível o arquivamento de procedimento preparatório instaurado, a partir de representação, para apurar eventual 

avanço na faixa de praia por empreendimento hoteleiro, na via costeira de Natal/RN, tendo em vista que: (i) a SPU/RN informou que o imóvel está 

cadastrado em regime de Aforamento sob o Registro Imobiliário Patrimonial (RIP nº 1761.0001033-08); e (ii) a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo (SEMURB-Natal) não relatou nenhuma ocorrência de dano ambiental na área de localização do hotel. 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). 290) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.000.000339/2008-06 - Relatado por: 

Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1181 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar construção de um muro em área de preservação permanente, sem licença ambiental, nas 

margens do rio Mampituba, em Torres/RS, tendo em vista que a intervenção clandestina foi demolida e a permanência da residência, que já existia no 

local, é objeto de outro inquérito civil que também apura ocupações irregulares ao longo do referido corpo hídrico. 2. Verificou-se no Sistema Único que, 

no bojo do outro inquérito civil, já foi ajuizada ação civil pública com o objetivo de compelir o Município de Torres/RS a regularizar as construções 

localizadas nas margens do rio Mampituba. 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). 291) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.000.001056/2012-50 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1063 – 

Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, 

IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 292) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO-RS Nº. 

1.29.008.000372/2016-68 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 8317 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RIO URUGUAI. PLANO 

DE REGULARIZAÇÃO SUSTENTÁVEL. 1. Tem atribuição a PRM/Santo Ângelo para atuar em inquérito civil instaurado com o objetivo de assegurar 

que municípios abrangidos pela APP do Rio Uruguai promovam a elaboração e implementação de Plano de Regularização Sustentável das Áreas de 

Preservação Permanente - APPs, do Rio Uruguai, nos Municípios de Garruchos/RS e Porto Xavier/RS, sob sua atribuição, pois, considerando a 

judicialização de questão idêntica na região da PRM/Santa Rosa e a fim de que os Municípios de Garruchos/RS e de Porto Xavier/RS sejam contemplados 

por solução similar, os autos devem se manter na PRM/Santo Ângelo, que, visando a melhor solução para a regularização de APP do rio em referidos 

municípios, e considerando as particularidades de sua própria região, deve propor medidas extrajudiciais ou judicial pertinentes, ou requerer judicialmente 

a extensão da sentença naquela Ação Civil Pública ao território dos citados municípios. 2. Voto pelo conhecimento do conflito e pela atribuição do 

procedimento ao membro suscitante (PRM/Santo Ângelo). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

atribuição do suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 293) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002923/2016-

77 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1191 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÕES. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a construção irregular de casa de 

alvenaria na Estrada Burle Marx, no interior do Reserva Biológica de Guaratiba/RJ, tendo em vista, conforme consignado pelo Procurador da República 

oficiante, que a Reserva Biológica de Guaratiba e o Parque da Pedra Branca são de atribuição do Estado do Rio de Janeiro, não havendo, portanto, 

indícios de lesão a bens, serviços ou interesses da União. 2. 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). 294) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 1.30.002.000002/2004-26 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 

do Voto Vencedor: 1000 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ARQUIVAMENTO. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL. SISTEMA DE PRODUÇÃO E ESCOAMENTO DE ÓLEO E GÁS. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 

o processo de licenciamento ambiental do sistema de produção e escoamento de óleo e gás, através da unidade de produção SS P-52, Campo do Roncador, 
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na Bacia de Campos, em Campo dos Goytacazes/RJ, tendo em vista que o empreendimento já possui licença de operação e, no que pertine à compensação 

ambiental da atividade, o IBAMA está atuando na sua solução e conclusão, a fim de destinar o recurso entre as unidades de conservação. 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 recomendação de instauração de procedimento administrativo para acompanhar a finalização do projeto de compensação relativo 

ao empreendimento investigado. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 295) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 

1.30.008.000246/2016-92 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1388 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. POLUIÇÃO HÍDRICA. SANEAMENTO. EFLUENTE. LANÇAMENTO IRREGULAR. 1. É 

cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de representação anônima, para apurar possível despejo de esgoto não tratado no Rio Preto 

por pousada, em Resende/RJ, tendo em vista que: (i) o INEA constatou que a pousada possui sistema de tratamento de efluentes domésticos; (ii) o MPF 

expediu recomendação para realização de limpeza semestral do tanque séptico e da caixa de gordura, bem como, para não fixar a tampa de vedação das 

caixas de gordura e de pesagem, do tanque séptico e do filtro biológico; (iii) o representante da pousada acolheu e comprovou o cumprimento integral da 

recomendação; e (iv) o INEA não apontou nenhuma pendência a ser realizada e não se opôs às medidas adotadas pelo particular. 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). 296) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000149/2018-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 

SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1147 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. ZONA COSTEIRA. UNIDADE 

DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA. ARRAIAL DO CABO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS INVESTIGADOS. 

1. É cabível o arquivamento de Procedimento Preparatório instaurado para apurar denúncia de lançamento de óleo e circulação desordenada de 

embarcações bem próximo a faixa de areia nas prainhas do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, tendo em vista que: (i) a Delegacia da Capitania dos 

Portos em Cabo Frio informou que foi concedida à associação de pescadores APESCARPA autorização para embarque e desembarque de embarcações 

turísticas no local, desde que observados os critérios estabelecidos; e (ii) o ICMBio informou que desconhece notícia de derramamento de óleo nas 

prainhas do Pontal, bem como que existe uma raia para embarque e desembarque de passageiros de acordo com as normas da Capitania dos Portos. 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). 297) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 

1.30.010.000024/2016-21 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1113 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar 

nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 

do(a) relator(a). 298) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000126/2007-55 - Relatado por: 

Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1436 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

CONSTRUÇÃO IRREGULAR. APP. RIO PARAÍBA DO SUL. POLUIÇÃO . DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. TUTELA COLETIVA DO 

CONSUMIDOR. REMESSA À 3ª CCR. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado visando apurar a regularidade das construções dos 

condomínios residenciais Recanto Feliz II, III e IV, no bairro Califórnia, Município de Barra do Piraí/RJ, no que diz respeito a problemas estruturais e 

drenagem pluvial insuficiente (tutela coletiva do consumidor), bem como a regularidade ambiental do empreendimento, que supostamente atingiria faixa 

marginal de proteção do Rio Paraíba do Sul e que não contaria com estação de tratamento de esgoto, uma vez que, sob o ponto de vista ambiental, a 

questão já é objeto do IC 1.30.012.000401/2002-14. 2. É 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 no âmbito desta 4ª CCR, com remessa 

à 3ª CCR para ciência e 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/3A.CAM - 3A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 

REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 299) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ 

Nº. 1.30.012.000369/2007-73 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 624 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

MEIO AMBIENTE. ARQUIVAMENTO. EXTRAÇÃO MINERAL IRREGULAR. 1. Não é cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para 

apurar extração irregular de areia no Rio Santana, em Miguel Pereira/RJ, tendo em vista a necessidade de se comprovar a obtenção, pelo empreendedor, 

das licenças ambientais e da autorização do DNPM (atual ANM) para iniciar as atividades minerárias em suas poligonais. 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). 300) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000026/2018-41 

- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1296 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo(a) 

Procurador(a) da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 301) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.001639/2013-11 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 

Voto Vencedor: 1426 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USINA 

HIDRELÉTRICA. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a 

implementação de medidas mitigadoras e compensatórias pela UHE Tabajara, localizada em Machadinho do Oeste/RO, tendo em vista que: (i) 

considerando que o EIA/Rima ainda não tinha sido concluído, foram emitidas quatro recomendações ministeriais, dirigidas ao IBAMA, empreendedor, 

FUNAI e IPHAN, sugerindo a complementação dos estudos prévios, visto que os mesmos apresentavam-se insuficientes para a finalidade a qual se 

destinavam; (ii) o IBAMA reconsiderou a possibilidade de emitir licença prévia sem a readequação dos estudos, tendo retirado o "Aceite" respectivo; e 

(iii) a Procuradora oficiante esclareceu que, após a homologação do arquivamento, irá instaurar procedimento administrativo para acompanhar os novos 

estudos que serão propostos pelo empreendedor. 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 procedimento administrativo para 

acompanhar os novos estudos a serem propostos pelo empreendedor. Remessa dos autos à 6ª CCR para o exercício da 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). 302) PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.002023/2018-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 1037 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 303) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 
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1.31.000.002477/2018-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1112 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 304) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.001267/2018-92 - Eletrônico - Relatado por: 

Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1128 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 

FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA. 1. Não é cabível o arquivamento 

de Notícia de Fato instaurada para apurar a destruição de 6,72 (seis vírgula setenta e dois) hectares de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem 

prévia autorização do órgão competente, em assentamento rural, em Rorainópolis/RR, tendo em vista que: (i) a extensão de área desmatada não é 

irrelevante, descaracterizando seu uso para subsistência; e (ii) há, nos autos, indícios de autoria e materialidade suficientes ao oferecimento de denúncia 

ou à propositura de ação civil pública, visando a reparação do dano ambiental provocado. 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). 305) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001124/2018-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 

SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1301 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. Devolvam-se os autos à origem. - Deliberação: Em sessão 

realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 306) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002248/2014-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

– Nº do Voto Vencedor: 1058 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do 

arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 307) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 

Nº. 1.33.000.002444/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 959 – Ementa: Acolhendo 

os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - 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). 308) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002679/2015-60 - Relatado por: 

Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1072 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República 

oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 

data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 309) PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000261/2006-87 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 

Voto Vencedor: 966 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PLANO DIRETOR. 

ACOMPANHAMENTO. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir da conversão de procedimento administrativo aberto para 

acompanhar o processo de atualização do Plano Diretor do Município de Joinville/SC, em elaboração no ano de 2005 e aprovado em 2008, após o retorno 

dos autos para diligências, tendo em vista que: (i) o objeto de investigação é genérico, sem indicação de irregularidade concreta ou fatos determinados, 

não sendo possível a identificação de uma irregularidade específica a ser sanada; (ii) não consta dos autos informação sobre ofensa a direitos, bens ou 

interesse da União, o que afasta a atribuição do MPF, nos termos do Enunciado nº 5, desta 4ª CCR; e (iii) o Município de Joinville vem adotando ações 

em prol da realocação das famílias em situação irregular nos casos de inobservância das diretrizes urbanísticas ou de ocupação de áreas de preservação 

permanente, o que resguarda o interesse da coletividade, conforme apurado nos autos do IC 1.33.005.000210/2009-06, cujo arquivamento foi apreciado 

e homologado por esta 4ª CCR. 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). 310) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000421/2016-60 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 

1076 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do 

art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 

arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 311) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 

1.33.007.000267/2015-25 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1309 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. 

ARQUIVAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SAMBAQUIS. 1. É cabível o arquivamento de Inquérito Civil 

instaurado para apurar a suposta ausência de mapeamento/cadastro dos sítios arqueológicos na região do Cabo de Santa Marta Pequena e em 

Jaguaruna/SC, tendo em vista que, de acordo com o IPHAN, a relação dos sítios arqueológicos listados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

está disponível para livre consulta na internet e, pelo que mais consta nos autos, é possível aferir que, apesar das limitações financeiras e de pessoal, a 

tutela do patrimônio arqueológico vem ocorrendo satisfatoriamente, com atuação mais enfática em casos de denúncias de irregularidades. 2. 

Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 4º, inc. VI, 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). 312) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000347/2016-

51 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1168 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo 

Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: 

Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 313) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.001967/2019-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 

FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1082 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pela Procuradora da República oficiante, voto pela homologação 

do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 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). 314) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 

SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003010/2017-18 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1265 – Ementa: 

Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da 

Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 315) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.009393/2018-19 - Eletrônico - Relatado 

por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1119 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ARQUIVAMENTO. 

PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO MÓVEL. BENS ARQUIVÍSTICOS. LEILÃO DE BENS. 1. É cabível o arquivamento de procedimento 

preparatório instaurado, a partir de expediente encaminhado pelo Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, para apurar a legalidade do leilão denominado 

"Casa Imperial - Sutilezas e Glamour", especialmente quantos aos itens dos lotes 260, 269 e 270 do acervo, quais sejam, Livro de Presença do Palácio 

de São Cristóvão; Espelho de Chave de Porta de Bronze; e Conjunto de Maçanetas de Bronze, realizado nas dependências do Escritório de Artes Miguel 
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Salles, tendo em vista que: (i) o Ministério Público Federal expediu recomendação, devidamente acatada, para que fossem retirados do Leilão os bens 

possivelmente pertencentes à União e/ou em desacordo com o previsto no Decreto-Lei nº 25/1937; e (ii) o Departamento de Patrimônio Material e 

Fiscalização (DEPAM-IPHAN), após análise, concluiu que não há bens da União nem bens listados como desaparecidos/procurados nos lotes objeto da 

recomendação ministerial ou do leilão em análise, conforme checagem feita no Banco de Bens Culturais Procurados - BCP do IPHAN e no banco de 

bens culturais procurados da Interpol. 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). 316) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO 

PAULO Nº. 1.34.001.009484/2018-46 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 955 – Ementa: NOTÍCIA 

DE FATO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE. PR/SP. SUSCITADO. PRM/BRAGANÇA PAULISTA. MEIO AMBIENTE. FAUNA 

SILVESTRE. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA CRIAÇÃO DE PASSERIFORMES (SISPASS). FRAUDE. OPERAÇÃO FIBRA. 

REUNIÃO POR CONEXÃO. INVIABILIDADE. 1. Tem atribuição a Procuradoria da República no Município de Bragança Paulista/SP para atuar em 

Notícia de Fato instaurada para apurar a realização de operações fraudulentas ao sistema SISPASS, realizada por criador amadorista, residente em 

Atibaia/SP, verificadas no bojo da Operação Fibra (vinculada a PR/SP), tendo em vista que o foco da Operação Fibra é investigar os crimes praticados 

pelos operadores internos desse sistema, ou seja, servidores do IBAMA, estando essa apuração em fase bem adiantada, não se mostrando viável a 

aplicação do critério de conexão, pois isso implicaria em inevitável transtorno processual, com a aglutinação de inúmeros outros investigados 

(beneficiários das fraudes), em apuratórios em fases distintas. 2. Voto pelo conhecimento do conflito e pela atribuição do procedimento ao Membro 

suscitado (PRM/Bragança Paulista). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitado, 

nos termos do voto do(a) relator(a). 317) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.004.001142/2018-58 - Relatado por: Dr(a) 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 956 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE. 

PR/SP. SUSCITADO. PRM/CAMPINAS. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA CRIAÇÃO 

DE PASSERIFORMES (SISPASS). FRAUDE. OPERAÇÃO FIBRA. REUNIÃO POR CONEXÃO. INVIABILIDADE. 1. Tem atribuição a 

Procuradoria da República no Município de Campinas/SP para atuar em Notícia de Fato instaurada para apurar a realização de operações fraudulentas ao 

sistema SISPASS, realizada por criador amadorista, residente em Jaguariúna/SP, verificadas no bojo da Operação Fibra (vinculada a PR/SP), tendo em 

vista que o foco da Operação Fibra é investigar os crimes praticados pelos operadores internos desse sistema, ou seja, servidores do IBAMA, estando 

essa apuração em fase bem adiantada, não se mostrando viável a aplicação do critério de conexão, pois isso implicaria em inevitável transtorno processual, 

com a aglutinação de inúmeros outros investigados (beneficiários das fraudes), em apuratórios em fases distintas. 2. Voto pelo conhecimento do conflito 

e pela atribuição do procedimento ao Membro suscitado (PRM/Campinas). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 

deliberou pela atribuição do suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). 318) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 

PASSOS/S.S.PARAISO Nº. 1.34.005.000121/2018-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 

384 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE PASSOS/MG - SUSCITANTE. PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FRANCA/SP - SUSCITADO. MEIO 

AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. Tem atribuição o Membro Suscitante para atuar em procedimento 

preparatório instaurado para apurar eventual intervenção irregular em área de preservação permanente, margens do Rio Canoas, no Município de 

Claraval/MG, tendo em vista que, segundo o expediente encaminhado pela Polícia Militar Ambiental de Franca/SP, apesar da vistoria ter sido realizada 

em propriedade situada no Estado de São Paulo (Sítio Santa Maria), constatou-se que a intervenção em área de preservação permanente vem ocorrendo 

no Estado de Minas Gerais, o que afeta a sobrevivência do Rio Canoas, sendo, portanto, considerado o local do dano, para efeito da aplicação do art. 2°. 

da Lei nº 7.347/85, e art. 93, I, da Lei 8.078/90, o Estado de Minas Gerais. 2. Voto pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no 

mérito, por sua improcedência, para reconhecer a atribuição do Membro suscitante (Procuradoria da República no Município de Passos/MG), para oficiar 

no procedimento em epígrafe. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitante, nos 

termos do voto do(a) relator(a). 319) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000513/2017-53 

- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 974 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO 

AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR AREIA. RESERVATÓRIO UHE SÉRGIO MOTTA. CETESB. ATUAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ARTIGO 2º DA LEI 8.176/91 E ARTIGO 55 DA LEI 9.605/98. 1. É cabível o 

arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de representação, visando apurar notícia de que empresas atuantes no ramo de extração de areia, no 

reservatório da UHE Sérgio Motta, estariam extraindo material próximo às margens de rio federal, ocasionando dano ambiental, tendo em vista que: (i) 

o órgão ambiental estadual, CETESB, constatou a atividade de extração de areia fora do local licenciado; (ii) há indícios de prática dos crimes tipificados 

no artigo 2º da Lei 8.176/91 e no artigo 55 da Lei 9.605/98, razão pela qual foi instaurado inquérito policial para a devida apuração; e (iii) não há nos 

autos elementos concretos que possam dimensionar e quantificar suposto dano ambiental e a CETESB, dentro de suas atribuições legais, adotou as 

medidas administrativas, não havendo, assim, providências adicionais a serem adotadas no feito. 2. A representante foi comunicada acerca da promoção 

de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 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). 320) 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000291/2017-10 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 

SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1252 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela 

homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 321) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000393/2018-16 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1352 

– Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante e tendo em vista o entendimento já consolidado nesta 4ª Câmara 

de Revisão por meio do Enunciado nº 11, voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 

relator(a). 322) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000667/2016-13 - Relatado por: Dr(a) NIVIO 

DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1320 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, 

voto pela homologação do arquivamento, nos termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 

colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 323) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.001039/2013-02 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 

1133 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. 1. É cabível 

o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual extração ilegal de areia, da praia situada no Município de Peruíbe/SP, tendo em vista 

que: (i) a CETESB não constatou a presença de máquinas e equipamentos visando a retirada de areia da praia e (ii) a Prefeitura de Peruíbe relatou que 

não houve a retirada de areia, nem restou demonstrado que havia caminhão realizando transporte de areia, simplesmente apurou-se que a máquina 
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realizava o espalhamento da areia acumulada em certos locais. 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). 324) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 

MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000290/2018-36 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 

Vencedor: 899 – Ementa: Acolhendo os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do arquivamento, nos 

termos do art. 62, IV, da Lei Complementar nº 75/93. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 

homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 325) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 

1.35.003.000070/2017-13 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1157 – Ementa: Acolhendo os 

fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante, voto pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do art. 62, IV, da Lei 

Complementar nº 75/93. - 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). 

 

ANA PAULA MANTOVANI SIQUEIRA 

Procurador Regional da Republica 

 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA BORGHI 

Procurador Regional da Republica 

 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Subprocurador-Geral da Republica 

 

DARCY SANTANA VITOBELLO 

Subprocurador-Geral da Republica 

 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Subprocurador-Geral da Republica 

 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da Republica 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 2ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR2 - PRR2ª-00032044-2019| 

PORTARIA Nº 70, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições, com fulcro nos artigos 

77 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n. 75/93 e na Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público n. 30, de 19 de maio de 2008, 

RESOLVE: 

RATIFICAR as indicações das movimentações dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o mês de julho 

de 2019, encaminhadas pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Aviso de 28/06/2019, recebido por meio 

eletrônico em 28 de junho de 2019), na forma do art. 1º, I, da Resolução CNMP n. 30/2008. 

COMARCAS DA CAPITAL 

ANCHIETA 

123ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2455-2359 

* Titular – MARCELO AUGUSTO BUARQUE DE TAVARES (Titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo 

Grande) (Acumulando a 219ª, de 08 a 19/07) 

ANDARAÍ 

170ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2284-5504 

* Titular – PAULO ROBERTO MELLO CUNHA JUNIOR (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar) 

BANGU 

24ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-3903 

* Titular – JANAÍNA MARQUES CORRÊA MELO (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) (Acumulando a 14ª, de 15 a 24/07) 

BARRA DA TIJUCA 

9ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8521 

* Titular – PAULO TARSO SANTIAGO LEITE (Titular da 4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier) (Férias, de 08 a 

19/07) 

Desig. – EGBERTO ZIMMERMANN (de 08 a 19/07) (Designado para a 179ª) 

119ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-0710 

Titular – VAGO 

Desig. – ALESSANDRA TAVARES SALDANHA DA GAMA PÁDUA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da 
Capital) (Licença para tratamento de saúde) 

Desig. – ISABELLA PENA LUCAS (Titular da 185ª) 

BONSUCESSO 

161ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2270-2558 

Titular – VAGO 
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Desig. – ANA CRISTINA FERNANDES PINTO VILLELA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao VI Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher) (Férias) 

Desig. – ANA PAULA RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA (Designada para a 188ª) 

BRAZ DE PINA 

162ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2561-2969 

* Titular – MARCUS CAVALCANTE PEREIRA LEAL (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem 

Urbanística da Capital) 

CAMPO GRANDE 

120ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-6222 

* Titular – LUIZ ANTONIO CORREA AYRES (Titular da 20ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) 

122ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3356-2970 

 * Titular – LEONARDO ARREGUY ROMÃO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) (Férias, 

de 08/07 a 06/08) 

Desig. – HENRIQUE PAIVA ARAÚJO (de 08 a 31/07) (Titular da 214ª) 

242ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2415-5249 

* Titular – ANCO MÁRCIO VALLE (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 

243ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8006 

* Titular – ROSANA BARBOSA CIPRIANO SIMÃO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da 

Juventude da Capital) (Férias, de 24/06 a 04/07 e de 22 a 31/07) 

Desig. – GABRIELA DOS SANTOS LUSQUIÑOS (de 01 a 04/07 e de 22 a 31/07) (Titular 246ª) 

245ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3394-0789 

* Titular – MELISSA GONÇALVES ROCHA TOZATTO (Titular da Promotoria de Justiça junto ao XVII Juizado Especial Criminal 

da Capital) 

CASCADURA 

118ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2596-3110 

* Titular –  ROBERTA DIAS LAPLACE (Titular da Promotoria de Justiça junto à 37ª Vara Criminal da Capital) (Acumulando a 

233ª) 

CIDADE DE DEUS 

179ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3325-8600 

Titular – VAGO 

Desig. – EGBERTO ZIMMERMANN (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Proteção à Pessoa Idosa da Capital) (Acumulando a 9ª, 

de 08 a 19/07) 

CIDADE NOVA 

204ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2213-0464 

Titular – VAGO 

Desig. – ADRIANA ALEMANY DE ARAÚJO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

(Férias) 

Desig. – FRANCISCO FRANKLIN PASSOS GOUVÊA (Titular da 8ª Promotoria de Justiça de Família da Capital) 

COPACABANA 

5ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2523-7252 

* Titular – DAVID FRANCISCO DE FARIA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao II Tribunal do Júri da Capital) 

ENGENHO NOVO 

8ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2241-4948 

* Titular – DANIELA FARIA TAVARES (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Fundações) (Acumulando a 230ª, de 08 a 31/07) 

HIGIENÓPOLIS 

169ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3890-1613 

* Titular – MÔNICA SOARES SANTOS CORREA (Titular da 5ª Promotoria de Justiça Cível da Capital) 

ILHA DO GOVERNADOR 

191ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2467-3321 

* Titular – MARIA DA GLÓRIA GUARINO DE OLIVEIRA LUCAS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível da Capital) 

192ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3393-3732 

* Titular – LIANA BARROS CARDOZO DE SANT’ANA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da 

Cidadania da Capital) 

INHOAÍBA 

241ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8004 

* Titular – LARISSA ELLWANGER FLEURY RYFF (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Barra da Tijuca) 

(Acumulando a 25ª) 

IRAJÁ 

22ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3391-5527 

* Titular –  ALEXANDRA CARVALHO FERES (Titular da 4ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) (Férias, de 

03 a 23/07) (Acumulando a 125ª, de 24 a 31/07) 

Desig. – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (de 03 a 23/07) (Titular da 125ª) 

JARDIM BOTÂNICO 

4ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2249-1862 

* Titular  – CLÁUDIO CALO SOUSA (Titular da 24ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

17ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2274-4996 
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* Titular – LUCIANA MARIA VIANNA DIREITO (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso e à 

Pessoa com Deficiência da Capital) 

LARANJEIRAS 

16ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2265-5197 

* Titular – PATRÍCIA PIMENTEL DE OLIVEIRA CHAMBERS RAMOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família 

da Barra da Tijuca) 

LINS DE VASCONCELOS 

214ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-5256 

* Titular – HENRIQUE PAIVA ARAÚJO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) (Acumulando 

a 122ª, de 08 a 31/07) 

MADUREIRA 

218ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3350-1575 

* Titular – GUSTAVO ADOLFO MACHADO CUNHA LUNZ (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Massas Falidas da Capital) 

(Acumulando a 23ª, de 20 a 29/07) 

MARECHAL HERMES 

23ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7525 

* Titular – HORÁCIO AFONSO DE FIGUEIREDO DA FONSECA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª e à 2ª Varas 

Criminais de Bangu) (Férias, de 20 a 29/07) 

Desig. – GUSTAVO ADOLFO MACHADO CUNHA LUNZ (de 20 a 29/07) (Titular da 218ª) 

MÉIER 

216ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2228-0678 

* Titular – CRISTIANE DE CARVALHO VASCONCELOS (Titular da 8ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital) (Acumulando a 234ª, de 08 a 31/07) 

OLARIA 

21ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2590-2090 

* Titular – ROBERTO GÓES VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Leopoldina) 

PADRE MIGUEL 

233ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3332-2033 

* Titular – BRUNO DOS SANTOS GUIMARÃES (Titular da Promotoria de Justiça junto ao V Juizado Especial Criminal da Capital) 

(Férias) 

Desig. – ROBERTA DIAS LAPLACE (Titular da 118ª) 

PARADA DE LUCAS 

176ª Promotoria Eleitoral - Tel:2482-8157 

* Titular  – DANIELLE CAVALCANTE DE BARROS (Titular da 12ª Promotoria de Justiça de Fazenda Pública da Capital) 

(Acumulando a 167ª, de 08 a 25/07) 

PAVUNA 

167ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2474-4848 

* Titular – ALLANA ALVES COSTA POUBEL (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar) (Férias, de 

08 a 25/07) 

Desig. – DANIELLE CAVALCANTE DE BARROS (de 08 a 25/07) (Titular da 176ª) 

PENHA 

188ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3869-9777 

Titular – VAGO 

Desig. – ANA PAULA RIBEIRO ROCHA DE OLIVEIRA (Titular da 11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da 

Capital) (Acumulando a 161ª) 

PIEDADE 

10ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2595-7854 

* Titular – MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS (Titular da Promotoria de Justiça junto à 25ª Vara Criminal da Capital) 

(Acumulando a 238ª, de 03 a 12/07) 

PRAÇA SECA 

185ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5911 

* Titular – ISABELLA PENA LUCAS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao I Tribunal do Júri da Capital) (Acumulando a 

119ª) 

REALENGO 

234ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3331-1845 

* Titular – SALVADOR BEMERGUY (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital) 

(Férias, de 08/07 a 06/08) 

Desig. – CRISTIANE DE CARVALHO VASCONCELOS (de 08 a 31/07) (Titular da 216ª) 

RIO COMPRIDO 

229ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2569-7606 

* Titular – VALÉRIA VIDEIRA COSTA (Titular da 21ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de Inquéritos) 

ROCHA MIRANDA 

219ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2452-7524 

* Titular – BERNARDO VIEIRALVES MARTINS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Campo Grande) (Férias, 

de 08 a 19/07) 

Desig. – MARCELO AUGUSTO BUARQUE DE TAVARES (de 08 a 19/07) (Titular da 123ª) 

SANTA CRUZ 
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25ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-0295 

Titular – VAGO 

Desig. – ADRIANA COUTINHO SANTOS  (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) (Licença Especial) 

Desig. – LARISSA ELLWANGER FLEURY RYFF (Titular da 241ª) 

125ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2418-8002 

* Titular – ANDREZZA DUARTE CANÇADO (Titular da 11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal) (Acumulando 

a 22ª, de 03 a 23/07) (Férias, de 24/07 a 02/08) 

Desig. – ALEXANDRA CARVALHO FERES (de 24 a 31/07) (Titular da 22ª) 

238ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5971 

Titular – VAGO 

Desig. – FLÁVIA MONTEIRO DE CASTRO BRANDÃO (Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional 

da Capital) (Férias, de 03 a 12/07) 

Desig. – MARCELO FABIANO ARAÚJO DOS SANTOS (de 03 a 12/07) (Titular da 10ª) 

246ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3395-4958 

* Titular – GABRIELA DOS SANTOS LUSQUIÑOS (Titular 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da 

Capital) (Acumulando a 243ª, de 01 a 04/07 e de 22 a 31/07) 

SÃO CONRADO 

211ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2259-6534 

* Titular – JOSÉ MARINHO PAULO JÚNIOR (Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital) 

TAQUARA 

180ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5921 

Titular – VAGO 

Desig. – MARCOS MORAES FAGUNDES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da 

Capital) (Férias, de 15 a 26/07) 

Desig. – CLÁUDIO SERRA FEIJÓ (de 15 a 26/07) (Titular da 182ª) 

182ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2423-5931 

* Titular – CLÁUDIO SERRA FEIJÓ (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto ao XVI Juizado Especial Criminal da Capital) 

(Acumulando a 180ª, de 15 a 26/07) 

TIJUCA 

7ª Promotoria Eleitoral - Tel.: 2570-8141 

* Titular – JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ (Titular da Promotoria de Justiça junto à 43ª Vara Criminal da Capital) 

TODOS OS SANTOS 

14ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3273-7084 

* Titular – MARIA FERNANDA DIAS MERGULHÃO (Titular da 22ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 1ª Central de 

Inquéritos) (Férias, de 15 a 24/07) 

Desig. – JANAÍNA MARQUES CORRÊA MELO (de 15 a 24/07) (Titular da 24ª) 

VILA KENNEDY 

230ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2419-5665 

* Titular – VANESSA PETILLO TOLEDO MARQUES (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Bangu) (Férias, de 08/07 a 02/08) 

Desig. – DANIELA FARIA TAVARES (de 08 a 31/07) (Titular da 8ª) 

COMARCAS DO INTERIOR 

ANGRA DOS REIS 

116ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-1974 

* Titular – MAYRA PINTO GUIMARÃES COSTA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal 

de Angra dos Reis) 

147ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3365-2892 

* Titular – MARCELLO MARCUSSO BARROS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis) 

MANGARATIBA 

54ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2789-1079 

Titular – ALEXEY KOLOUBOFF (Titular da Promotoria de Justiça de Mangaratiba) 

PARATY 

57ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3371-1048 

Titular – VICTOR DE SOUZA MALDONADO DE CARVALHO MICELI (Titular da Promotoria de Justiça de Paraty) 

BARRA DO PIRAÍ 

93ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2442-0660 

* Titular – LUANA CRUZ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí) 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 

74ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2463-1190 

Titular – IVANY DE SOUZA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Engenheiro Paulo de Frontin) 

MENDES 

56ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2465-2353 

Titular – ANTÔNIO CARLOS FONTE PESSANHA (Titular da Promotoria de Justiça de Mendes) 

MIGUEL PEREIRA 

48ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2484-4398 

Titular – CHARLES AMITAY WEKSLER (Titular da Promotoria de Justiça de Miguel Pereira) 

PIRAÍ / PINHEIRAL 

30ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2431-1518 
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* Titular – MARCELO AIROSO PIMENTEL (Titular da Promotoria de Justiça de Piraí) 

VALENÇA / RIO DAS FLORES 

111ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2452-4560 

* Titular – JOÃO LUIZ FERREIRA DE AZEVEDO FILHO Titular da Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude 

de Valença) 

VASSOURAS 

41ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2471-3391 

* Titular – JULIANA ZENNI TRAVASSOS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Vassouras) 

ARARUAMA 

92ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2665-7132 

* Titular – EDUARDO FIORITO PEREIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Araruama) 

ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

172ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2623-1154 

* Titular – LEONARDO MONTEIRO VIEIRA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios) 

ARRAIAL DO CABO 

146ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2622-3087 

Titular – KEFRINE KEIL RAMOS FLARYS (Titular da Promotoria de Justiça de Arraial do Cabo) 

CABO FRIO 

96ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2643-6995 

* Titular – GABRIELA BAETA MELLO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio) 

256ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2644-1209 

* Titular – ANDRÉ LUIZ FARIAS DA SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo Frio) 

IGUABA GRANDE 

181ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2624-6652/ (22) 2624-6584 

Titular – VAGNER DELGADO DE ALMEIDA (Titular da Promotoria de Justiça de Iguaba Grande) 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 

59ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2627-6789 

* Titular – PAULO LEAL MEDEIROS MOREIRA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia) 

SAQUAREMA 

62ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2651-1302 

* Titular – CHRISTIANE LOUZÃO COSTA DE SOUSA VÉRAS (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Saquarema) 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 

75ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-4974 

* Titular – SANDRA DA HORA MACEDO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos) (Férias, de 

22 a 31/07) 

Desig. – MARCELO LESSA BASTOS (de 22 a 31/07) (Titular da 129ª) 

76ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2726-4554 

* Titular – MARCELO CARVALHO MELO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes) 

(Acumulando a 98ª, de 16 a 30/07) 

98ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2722-1884 

* Titular – ANDRÉ GONÇALVES MORGADO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Campos dos 

Goytacazes) (Férias, de 16 a 30/07) 

Desig. – MARCELO CARVALHO MELO (de 16 a 30/07) (Titular da 76ª) 

129ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2723-7162 

* Titular – MARCELO LESSA BASTOS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos) (Acumulando 

a 75ª, de 22 a 31/07) 

SÃO FIDÉLIS 

35ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2758-2268 

* Titular – PATRÍCIA BRITO E SOUSA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de São Fidélis) 

SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA 

130ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2789-1193 

Titular – SÉRGIO RICARDO FERNANDES FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de São Francisco do Itabapoana) 

SÃO JOÃO DA BARRA 

37ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2741-1645 

* Titular – LUDIMILA BISSONHO RODRIGUES (1ª Promotoria de Justiça de São João da Barra) 

BELFORD ROXO 

152ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3535 

* Titular – BRUNO CORRÊA GANGONI (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Belford Roxo) 

153ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-2364 

* Titular – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (Titular da 3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de 

Belford Roxo) (Acumulando a 154ª, de 01 a 20/07) 

154ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2761-3580 

* Titular – ROSANA GOMES ESPERANÇA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo) (Férias, de 

01 a 20/07) 

Desig. – FÁTIMA LOURDES CUNHA MARTINS DE SCHUELER (de 01 a 20/07) (Titular da 153ª) 

155ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2663-8710 
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* Titular – CARINA FERNANDA GONÇALVES FLAKS (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford 

Roxo) 

DUQUE DE CAXIAS 

78ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4622 

* Titular – RODRIGO OCTAVIO DE ARVELLOS ESPÍNOLA (Titular da Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher) (Acumulando a 103ª, de 22 a 31/07) 

79ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4623 

* Titular – DANIEL FAVARETTO BARBOSA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias) 

(Férias, de 08 a 26/07) 

Desig. – JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (de 08 a 26/07) (Titular da 127ª) 

103ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-4619 

* Titular – ROBERTA DA SILVA DUMAS REGO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque de Caxias) 

(Férias, de 22/07 a 02/08) 

Desig. – RODRIGO OCTAVIO DE ARVELLOS ESPÍNOLA (de 22 a 31/07) (Titular da 78ª) 

126ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5465 

 * Titular – ANA CAROLINA MORAES COELHO (Titular da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Duque de 

Caxias) 

127ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9648 

* Titular – JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Duque 

de Caxias) (Acumulando a 79ª, de 08 a 26/07) 

128ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-9649 

* Titular – FÁBIO CORRÊA DE MATOS SOUZA (Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de 

Inquéritos) (Acumulando a 200ª, de 17 a 26/07) 

200ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2671-5523 

* Titular – HELOÍSA MARIA TEIXEIRA DA SILVA MOURA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª 

Central de Inquéritos) (Férias, de 17 a 26/07) 

Desig. – FÁBIO CORRÊA DE MATOS SOUZA (de 17 a 26/07) (Titular da 128ª) 

MAGÉ 

110ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2633-0933 

* Titular – LUCIANA SILVEIRA GUIMARAES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Magé) 

148ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2659-1167 

* Titular – PATRÍCIA CESÁRIO DE FARIA ALVIM (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Magé) (Férias, 

de 08 a 27/07) 

Desig. – LUIZ FERNANDO LEMOS DUARTE DE AMOEDO (de 08 a 27/07) (Titular da 149ª) 

SÃO JOÃO DE MERITI 

88ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6160 

* Titular – DÉBORA MARTINS MOREIRA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de São João de Meriti) 

89ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2651-1959 

* Titular – LUCIANA PEREIRA GRUMBACH CARVALHO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

João de Meriti) 

186ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2662-6162 

* Titular – JOÃO CARLOS MENDES DE ABREU (Titular da Promotoria de Justiça Cível de São João de Meriti) (Férias) 

Desig. – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 187ª) 

187ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2751-8155 

* Titular – ÉRICA PARREIRAS HORTA ROCHA DAVID (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de São 

João de Meriti) (Acumulando a 186ª) 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 

95ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3831-4995 

* Titular – OLÍVIA MOTTA VENÂNCIO REBOUÇAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Bom Jesus do Itabapoana) (Férias, 

de 24/06 a 03/07) 

Desig. – MÁRCIO FERREIRA FERNANDES (de 01 a 03/07) (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Bom Jesus do 

Itabapoana) 

CAMBUCI 

97ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2767-2673 

Titular – CARLOS FELIPE FELIX VENTURA LOPES (Titular da Promotoria de Justiça de Cambuci) (Férias) 

Desig. – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da 141ª) 

ITALVA / CARDOSO MOREIRA 

141ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2783-1323 

Titular – MARCELO ALVARENGA FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Italva) (Acumulando a 97ª) 

ITAOCARA 

106ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3861-3015 

Titular – ÁLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Itaocara) (Férias) 

Desig. – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da 107ª) 

ITAPERUNA 

107ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3824-3353 

* Titular – BRUNO MENEZES SANTAREM (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna) 

(Acumulando a 106ª) 
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MIRACEMA / LAJE DO MURIAÉ 

112ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3852-0122 

Titular – ROCHESTER MACHADO PIREDDA (Titular da Promotoria de Justiça de Laje do Muriaé) 

NATIVIDADE 

43ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3841-1408 

Titular – VAGO 

Desig. – ANDERSON TORRES BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Natividade) 

PORCIÚNCULA 

45ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3842-1055 

Titular – VAGO 

Desig. – RAQUEL ROSMANINHO BASTOS (Designada para a Promotoria de Justiça de Porciúncula) 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

34ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 3851-0996 

* Titular – DANIELLA FARIA DA SILVA BARD (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Santo Antônio 

de Pádua) 

Carapebus/Quissamã, Rio das Ostras e Silva Jardim 

CARAPEBUS / QUISSAMÃ 

255ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (22) 2768-6888 

Titular –  EDUARDO FONSECA PASSOS DE PINHO (Titular da Promotoria de Justiça de Carapebus/Quissamã) (Acumulando a 

63ª, de 01 a 19/07) 

CASIMIRO DE ABREU 

50ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2778-5949 

Titular – FABRÍCIO ROCHA BASTOS (Titular da Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu) (Afastado, a pedido, por deliberação 

do Conselho Superior do Ministério Público) 

Desig. – GUILHERME FERREIRA QUINTAS ALVES (Designado para a Promotoria de Justiça de Casimiro de Abreu) 

CONCEIÇÃO DE MACABU / TRAJANO DE MORAES 

51ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2779-2480 

* Titular - MARCELO MOUTINHO RAMALHO BITTENCOURT (Titular da Promotoria de Justiça de Trajano de Moraes) 

MACAÉ 

109ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-3520 

 * Titular – DANIELE JARDIM TAVARES AZEREDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Macaé) 

254ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2772-2256 

* Titular – PAULA AZAMBUJA MARTINS (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Macaé) 

RIO DAS OSTRAS 

184ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2771-9583 

* Titular – FELIPE SOARES TAVARES MORAIS (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Rio das Ostras) 

SILVA JARDIM 

63ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2668-1633 

Titular – MARCELO MAURÍCIO BARBOSA ARSÊNIO (Titular da Promotoria de Justiça de Silva Jardim) (Férias, de 01 a 19/07) 

Desig. – EDUARDO FONSECA PASSOS DE PINHO (de 01 a 19/07) (Titular da 255ª) 

MARICÁ 

55ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2637-3511 

* Titular  – SÉRGIO LUIS LOPES PEREIRA (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Maricá) 

NITERÓI 

71ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-7822 

* Titular – JACQUELINE EL-JAICK RAPOZO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Niterói) 

72ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2618-0510 

* Titular – LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio 

Ambiente do Núcleo Niterói) (Férias, de 15 a 26/07) 

Desig. – BIANCA MOTA DE MORAES (de 15 a 26/07) (Titular da 199ª) 

144ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-5226 

* Titular – FERNANDA NEVES LOPES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Niterói) 

199ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2719-4078 

* Titular – BIANCA MOTA DE MORAES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Niterói) (Acumulando 

a 72ª, de 15 a 26/07) 

BOM JARDIM / DUAS BARRAS 

42ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2566-3219 

* Titular – EDUARDO LUIZ ROLINS DE FARIA (Titular da Promotoria de Justiça de Duas Barras) 

CACHOEIRAS DE MACACU 

49ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2649-3252 

* Titular – JÚLIA VALENTE MORAES (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) (Afastada, de 15 a 19/07 – 

MPRJ 2019.00382701) 

Desig. – SANDRO FERNANDES MACHADO (de 15 a 19/07) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiras de Macacu) 

CANTAGALO 

101ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2555-4109 

Titular – NESTOR GOULART ROCHA E SILVA JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça de Cantagalo) 
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CORDEIRO 

52ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2551-0966 

* Titular – LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA RABELO (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cordeiro) 

NOVA FRIBURGO 

26ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1104 

* Titular – BRÁULIO GREGÓRIO CAMILO SILVA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) 

222ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2523-1944 

* Titular – RODRIGO NOGUEIRA MENDONÇA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo) 

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / SANTA MARIA MADALENA 

60ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2559-1175 

* Titular – HÉDEL LUIS NARA RAMOS JÚNIOR (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Nova Friburgo) 

ITAGUAÍ 

105ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2688-2935 

* Titular – FERNANDA ABREU OTTONI DO AMARAL (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Itaguaí) 

JAPERI 

139ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2664-2066 

* Titular – ALEXANDER VÉRAS VIEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Japeri) (Férias) 

Desig. – ANDRÉ LUIZ MIRANDA CAVALCANTE (Designado para a 2ª Promotoria de Justiça de Japeri) 

NILÓPOLIS 

201ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2691-2180 

* Titular – FRANCISCO LOPES DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça Cível e de Família De Nilópolis) (Acumulando a 

221ª, de 08 a 26/07) 

221ª Promotoria Eleitoral - Tel: 3761-5955 

* Titular – CARLA CARVALHO LEITE (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nilópolis) (Férias, de 08 a 

26/07) 

Desig. – FRANCISCO LOPES DA FONSECA (de 08 a 26/07) (Titular da 201ª) 

NOVA IGUAÇU 

27ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2767-7895 

* Titular – DANIELA CARAVANA CUNHA VAIMBERG (Titular da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à 

Educação do Núcleo Nova Iguaçu) 

83ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2450 

* Titular – FÁTIMA MONTAUBAN LEITÃO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 7ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) (Férias, 

de 03 a 12/07) 

Desig. – JÚLIA COSTA SILVA JARDIM (de 03 a 12/07) (Titular da 157ª) 

84ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2695-0128 

* Titular – CRISTIANE DO NASCIMENTO FERREIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova 

Iguaçu) (Férias, de 24/06 a 05/07) 

Desig. – ROBERTO MAURO DE MAGALHÃES CARVALHO JÚNIOR (de 01 a 05/07) (Titular da 159ª) 

150ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2796-2035 

* Titular – ELISA RAMOS PITTARO NEVES (Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 3ª Central de 

Inquéritos) 

156ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2658-7717 

* Titular – ANNA FROTA DIAS DE CARVALHO (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

157ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9040 

* Titular – JÚLIA COSTA SILVA JARDIM (Titular da 1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu) 

(Acumulando a 83ª, de 03 a 12/07) 

158ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2763-1837 

* Titular – PATRÍCIA WAJNBERGIER CHALOM (Titular da 2ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Nova 

Iguaçu) 

159ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2667-9200 

* Titular – ROBERTO MAURO DE MAGALHÃES CARVALHO JÚNIOR (Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 

do Núcleo Nova Iguaçu) (Acumulando a 84ª, de 01 a 05/07) 

PARACAMBI 

70ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2683-3499 

Titular – GEISA LANNES DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Paracambi) 

QUEIMADOS 

138ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2665-3597 

* Titular – ANA PAULA LOPES PERDIGÃO DE AMORIM MOURA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Queimados) 

(Licença para tratamento de saúde, de 26/06 a 08/07) 

Desig. – ALINE CARVALHO DOS SANTOS (de 01 a 08/07) (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de 

Queimados) 

SEROPÉDICA 

225ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2682-2688 

* Titular – DANIELLE VELLOSO BONAPARTE SALOMÃO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Seropédica) (Férias, de 22 a 

31/07) 
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Desig. – MARCO ANTÔNIO MORAES DE REZENDE (de 22 a 31/07) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Itaguaí) 

PARAÍBA DO SUL 

28ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2263-2388 

* Titular – PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Paraíba do Sul) (Férias, de 15 a 

29/07) 

Desig. – VANESSA VERONESI TIECHER (de 15 a 29/07) (Titular da Promotoria de Justiça Criminal de Paraíba do Sul) 

PETRÓPOLIS 

29ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-6631 

* Titular – VICENTE DE PAULA MAURO JÚNIOR (Titular da 1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 

(Férias, de 15 a 26/07) 

Desig. – ODILON LISBOA MEDEIROS (de 15 a 26/07) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 

65ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2231-1855 

* Titular – ZILDA JANUZZI VELOSO BECK (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis) (Férias, 

de 05 a 19/07) 

Desig. – ODILON LISBOA MEDEIROS (de 05 a 19/07) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Petrópolis) 

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 

196ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 2224-7312 

Titular – ANA BEATRIZ VILLAR DA CUNHA BOTELHO (Titular da Promotoria de Justiça de São José do Vale do Rio Preto) 

TRÊS RIOS 

40ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-3974 

* Titular – CARLOS EDUARDO DO AMARAL MARQUES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Três Rios) 

174ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2252-1062 

* Titular – CLARISSE MAIA DA NÓBREGA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios) 

ITABORAÍ 

104ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3315 

* Titular – TIAGO GONÇALVES VERAS GOMES (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaboraí) 

151ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2635-3039 

*Titular – FABÍOLA SOUZA TARDIN COSTA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Itaboraí) 

RIO BONITO 

32ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2734-1044 

* Titular – LUDMILLA DE CARVALHO MOTA (Titular da 3ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) (Férias, de 08 a 18/07) 

Desig. – FERNANDA CAMARA TORRES SODRÉ (de 08 a 18/07) (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Rio Bonito) 

SÃO GONÇALO 

36ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-5015 

* Titular – MARCELA DUMAS BELGUES DE ANDRADE (Titular da Promotoria de Justiça junto ao I Juizado Especial Criminal 

de São Gonçalo) 

68ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9957 

* Titular – LÍVIA CRISTIN DA CÁS VITA (Titular da Promotoria de Justiça junto à 5ª Vara Criminal de São Gonçalo) (Férias, de 

15 a 26/07) 

Desig. – CAMILA MOREIRA ESTEVES CYFER (de 15 a 26/07) (Designada para a 69ª) 

69ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6385 

Titular – VAGO 

Desig. – CAMILA MOREIRA ESTEVES CYFER (Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal da 2ª Central de 

Inquéritos) (Acumulando a 68ª, de 15 a 26/07) 

87ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2628-4174 

* Titular – GUSTAVO CAMPOS DE OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de São Gonçalo) (Acumulando a 132ª, 

de 15 a 30/07) 

132ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9989 

* Titular – CAROLINE ANDRADE BUENO FERNANDES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 5ª Vara de Família de São 

Gonçalo) (Férias, de 15 a 30/07) 

Desig. – GUSTAVO CAMPOS DE OLIVEIRA (de 15 a 30/07) (Titular da 87ª) 

133ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2605-6224 

* Titular – LUCIANA BRAGA MARTINHO (Titular da Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do 

Núcleo São Gonçalo) (Acumulando a 135ª) 

135ª Promotoria Eleitoral - Tel: 2604-9982 

Titular – VAGO 

Desig. – JEAN PESSANHA TAVARES (Titular da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de São Gonçalo) (Férias) 

Desig. – LUCIANA BRAGA MARTINHO (Titular da 133ª) 

CARMO 

102ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2537-1343 

Titular – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Carmo) (Acumulando a 61ª) 

GUAPIMIRIM / MAGÉ 

149ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2632-2827 

* Titular – LUIZ FERNANDO LEMOS DUARTE DE AMOEDO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Magé) (Acumulando a 148ª, de 08 a 27/07) 

SAPUCAIA 

61ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 2271-1000 
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Titular – VLADIMIR RAMOS DA SILVA (Titular da Promotoria de Justiça de Sapucaia) (Férias) 

Desig. – SHEILA CRISTINA VARGAS FERREIRA (Titular da 102ª) 

SUMIDOURO 

64ª Promotoria Eleitoral - Tel: (22) 2531-1357 

Titular – MATEUS PICANÇO DE LEMOS PINAUD (Titular da Promotoria de Justiça de Sumidouro) 

TERESÓPOLIS 

38ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7299 

* Titular – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Teresópolis) (Acumulando a 195ª, dia 

31/07) 

195ª Promotoria Eleitoral - Tel: (21) 2742-7565 

* Titular – PAULA DE CASTRO CORDEIRO CAMPANÁRIO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis) (Férias, 

de 31/07 a 09/08) 

Desiog. – RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS (dia 31/07) (Titular da 38ª) 

BARRA MANSA 

91ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7885 

* Titular – CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA RABELO (Titular da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Barra 

Mansa) 

94ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3322-7891 

Titular – VAGO 

Desig. – ANNA CAROLINA MATTOSO PONTUAL (Titular da Promotoria de Justiça Cível de Barra Mansa) 

PORTO REAL / QUATIS 

183ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3353-4995 

Titular – ANDRÉ NOGUEIRA BUONORA (Titular da Promotoria de Justiça de Porto Real/Quatis) 

RESENDE E ITATIAIA 

31ª Promotoria Eleitoral - Tel.: (24) 3354-5780 

* Titular – LAURA CRISTINA MAIA COSTA FERREIRA (Titular da Promotoria de Justiça de Família de Resende) (Férias) 

Desig. – FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA (Titular da 198ª) 

198ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3355-2421 

* Titular – FABIANO GONÇALVES COSSERMELLI OLIVEIRA (Titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo 

Resende) (Acumulando a 31ª) 

RIO CLARO 

108ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3332-1454 

Titular – MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA FONSECA (Titular da Promotoria de Justiça de Rio Claro) 

VOLTA REDONDA 

90ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3347-1537 

* Titular – ANDRÉA DA SILVA ARAÚJO (Titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Volta Redonda) 

131ª Promotoria Eleitoral - Tel: (24) 3348-2430 

* Titular – LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA (Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Volta Redonda) 

* Investidura Temporária com fundamento na Resolução Conjunta PRE/GPGJ nº 15/2018, publicada no Diário Oficial do dia 14 de 

janeiro de 2019. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de indicação. 

Publique-se no DMPF-e. 

 

SIDNEY PESSOA MADRUGA 

Procurador Regional Eleitoral 

 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE  

##ÚNICO: | EXTRA-PRR3 - PRR3ª-00018423-2019| 

PORTARIA N° 135, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

Designa para atuação conjunta na notícia de fato 1.03.041.000019/2019-54 os 

Procuradores Regionais da República João Akira Omoto e Carlos Alberto 

Bermond Natal. 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO, no uso das atribuições legais 

que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do MPF, aprovado pela Portaria PGR n.º 382, de 5 de maio de 2015, e nos termos da Portaria PGR n. 

1036, de 27 de setembro de 2017 e artigo 38 da Portaria PRR 3ª Região n. 54, de 22 de fevereiro de 2017, e ainda conforme acordado em reunião entre 

os Membros atuantes no Núcleo de Combate à Corrupção, resolve: 

Art.1º. Designar, a pedido, para atuarem em conjunto ou eventualmente em separado, na Notícia de Fato nº 1.34.041.000019/2019-

54 e em quaisquer ações penais ou incidentes derivados dessa investigação, os Procuradores Regionais da República Dr. JOÃO AKIRA OMOTO (51º 

OFÍCIO) e Dr. CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL (55º OFÍCIO). 

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor nesta data. 

Dê-se ciência aos Procuradores Regionais da República designados, à Coordenadoria Jurídica e à Divisão de Apoio às Áreas Cível e 

Criminal. 

 

MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS 
##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00032469-2019| 

PORTARIA Nº 11, DE 29 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República subscrito, com fundamento no art. 129, III, da Constituição 

da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no art. 8º, § 1º da Lei nº 7.347/85; 

Considerando o disposto nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal e no art. 4º da 

Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que o Procedimento Preparatório nº 1.13.000.001991/2018-71 foi instaurado a partir de representação formulada para 

apurar possíveis irregularidades na utilização de recursos do FUNDEB/2018, no Município do Careiro/AM, consubstanciada em possíveis pagamentos 

a pessoas alheias ao quadro da educação, bem como possível existência de funcionários “fantasmas” que estariam recebendo valores oriundos do aludido 

Fundo. 

Determina a instauração de inquérito civil, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: “Apurar possíveis irregularidades na 

utilização de recursos do FUNDEB/2018, no Município do Careiro/AM, consubstanciadas em pagamentos a pessoas alheias ao quadro da educação e 

existência de funcionários “fantasmas” que estariam recebendo valores oriundos do aludido Fundo”. 

À COJUD, para autuar esta portaria no início do procedimento e efetuar a sua remessa à publicação, nos termos do art. 39 da Resolução 

nº 002/2009/PR/AM, via Sistema ÚNICO. 

À Secretaria, para cumprir as diligências consignadas no despacho que determinou a instauração do procedimento. 

 

JOSÉ GLADSTON VIANA CORREIA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00032244-2019| 

PORTARIA Nº 18, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pelo Procurador da República subscritor, com fundamento nos artigos 127, 

caput e 129, I, II VIII e IX, da Constituição Federal, art. 8º, §1º, da Lei n. 7.347/1958 e pelo artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar 75/1993: 

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 que conta do relatório de vistoria em anexo, da diligência realizada no Porto Superterminais em 13/06/2019, 

no interesse do IC n. 1.13.000.000148/2018-78, que trata sobre a Operação Arquimedes, durante a qual foi verificada possível irregularidade na 

fiscalização dos órgãos estatais nos Portos de Manaus e repercussões para a repressão aos crimes ambientais praticados ou em trânsito no Amazonas, 

tendo em vista que no momento da vistoria no Porto Superterminais aparentemente apenas a Receita Federal estava funcionando e, mesmo assim, não 

havia nenhum substituto para o servidor público no horário da inspeção, com o trânsito de inúmeros contêineres aparentemente sem fiscalização direta 

dos órgãos estatais; 

RESOLVE INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL tendo como objeto “apurar eventual irregularidade na fiscalização dos órgãos estatais 

nos Portos de Manaus e repercussões para a repressão aos crimes ambientais praticados ou em trânsito no Amazonas”. 

Para isso, DETERMINA: 

I – Autue-se e registre-se no âmbito da PR/AM, retificando-se a autuação pra constar procedimento de natureza CÍVEL; 

II – Envie-se cópia da Portaria, por meio digital, à Assessoria de Comunicação da PR/AM (Ascom), para afixação no quadro de avisos 

desta Procuradoria, pelo prazo de 10 (dez) dias e divulgação no site da PR-AM; 

III – Oficie-se aos órgãos de controle para encaminharem, no prazo de 10 (dez), as escalas de trabalho nos Portos de Manaus (Chibatão 

e Superterminais), sendo os seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, SEFAZ-AM, MAPA, Anvisa, IBAMA e IPAAM; e, 

IV – Após o recebimento das respostas, expeça-se, se for o caso, Recomendação aos mesmos para que reativem suas Unidades nos 

Portos, utilizando as instalações físicas disponibilizadas nos Portos; 

 

LEONARDO DE FARIA GALIANO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00032412-2019| 

PORTARIA Nº 53, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos do art. 9°, da Resolução nº 174/2017, 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 indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional 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 o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o teor do despacho PR-AM-00026224/2019, que determinou a instauração de procedimento de acompanhamento; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, instaurar, 

por meio da presente portaria, diante do que preceitua o artigo 9º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo por objeto acompanhar as políticas desenvolvidas pelo INCRA para regularização fundiária de 

ocupações no imóvel rural federal denominado Gleba Alto Crato, no Município de Humaitá/AM. 
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Como consequência da instauração, e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, DETERMINO: 

I – Autue-se na categoria de Procedimento Administrativo, mantendo-se a distribuição do feito vinculada a este ofício, tendo em vista 

a prevenção na atuação sobre o caso em análise; 

II – Proceda-se à devida classificação do presente procedimento, vinculando-se-o à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

III – Após, que sejam cumpridas as diligências determinadas no despacho que antecede essa portaria. 

 

MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-AM - PR-AM-00032408-2019| 

PORTARIA Nº 55, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora da República signatária, e com fundamento nos arts. 129, II e III, 

da CF e arts. 5º, III, d; 6º, VII, e 7º, I, da LC nº 75/93, e nos termos do art. 9°, da Resolução nº 174/2017, 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 indisponíveis (artigo 127, caput, CF); 

CONSIDERANDO que é sua função institucional 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 o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, da probidade administrativa e de outros interesses difusos e coletivos (Constituição Federal, art. 

129, incisos II e III); 

CONSIDERANDO o teor do despacho PR-AM-00026092/2019, que determinou a instauração de procedimento de acompanhamento; 

RESOLVE, com base no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, instaurar, 

por meio da presente portaria, diante do que preceitua o artigo 9º da Resolução nº 174, de 04 julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO tendo por objeto acompanhar a implementação, pelo INCRA/AM, da infraestrutura necessária ao Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável Realidade, no Município de Humaitá/AM. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade, regularidade e continuidade da instrução, DETERMINO: 

I – Autue-se na categoria de Procedimento Administrativo, mantendo-se a distribuição do feito vinculada a este ofício, tendo em vista 

a prevenção na atuação sobre o caso em análise; 

II – Proceda-se à devida classificação do presente procedimento, vinculando-se-o à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão; 

III – Após, que sejam cumpridas as diligências determinadas no despacho que antecede essa portaria. 

 

MICHÈLE DIZ Y GIL CORBI 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PR-BA-00044841-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

 Procedimento Preparatório nº 1.14.000.000595/2019-71 

 

Trata-se de procedimento preparatório instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, o qual 

verificou, em procedimento próprio, a inexistência, a nível federal, de programas na rede pública de saúde que possibilitem a distribuição de óculos para 

crianças e adolescentes com deficiência visual e solicitou "vossa intermediação, perante o Ministério da Saúde, no sentido de permitir o fornecimento 

destes". 

Em diligência preliminar, foi oficiado o Ministério da Saúde, para solicitar informações quanto às providências adotadas ou em estudo 

para sanar a questão, bem como esclarecimentos sobre a permanência e abrangência do Programa Olhar Brasil ou eventual substituto. Outrossim, solicitou  

informações sobre medidas adotadas  em  relação  ao julgamento  da  Ação  Civil  Pública  n.°  0014299-39.2013.4.03.6100, movida pela Defensoria 

Pública da União contra a União, Estado de São Paulo e Município de São Paulo, na qual a União foi condenada ao fornecimento gratuito de óculos para 

pessoas com problemas visuais em todo o território nacional, explicitando os eventuais motivos pelos quais a obrigação não tem alcançado o Estado da 

Bahia. 

Em resposta, o Ministério da Saúde esclareceu que o Programa Olhar Brasil representou uma parceria entre a referida pasta e o 

Ministério da Educação, firmada com o escopo de identificar e corrigir problemas visuais relativos à refração e garantir assistência integral em 

oftalmologia, visando à redução das taxas de repetência e evasão escolares e facilitar o acesso da população à consulta oftalmológica e a óculos corretivos. 

Ressaltou, todavia, que o programa foi descontinuado devido à baixa produtividade e baixa adesão por parte os gestores estaduais e 

municipais e que, atualmente, o fornecimento de óculos está contemplado na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde (Tabela SUS), competindo aos estados e municípios a garantia da integralidade da assistência à qual o paciente 

necessita. 

Por sua vez, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia reafirmou que o fornecimento de óculos é previsto na tabela do SUS, bem 

como que o Estado da Bahia oferta óculos com lente filtrante para albinos, por meio do Instituto de Cegos da Bahia. Por fim, esclareceu que alguns 

municípios do Estado vêm, por meio de cofinanciamento com os valores do SIGTAP, fornecendo óculos aos seus munícipes. Em alguns municípios a 

ação é conjunta entre as secretarias municipais de educação e as secretarias municipais de saúde. 

Por meio do Ofício n.° 371/2019/PR-BA/14ºOTC, foi encaminhada cópia das informações prestadas pelo Ministério da Saúde ao 

promotor de Justiça requisitante. 

É o breve relatório. 

Após as diligências empreendidas, conclui-se que não há irregularidades a serem sanadas, motivo porque o procedimento deve ser 

arquivado. 

Com efeito, as informações trazidas aos autos pelo Ministério da Saúde relatam que o Programa Olhar Brasil foi descontinuado por 

meio de ato discricionário administrativo, fundamentado na baixa produtividade e adesão dos gestores estaduais e municipais, de modo que não cabe ao 
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parquet questionar decisões próprias à função executiva. Por outro lado, o fornecimento de óculos encontra-se regular e devidamente previsto na Tabela 

do SUS, cabendo aos estados e municípios garantirem a integralidade da assistência ao paciente. 

Muito embora a prestação do serviço de saúde seja comum a todos os entes federativos,  os elementos de informação colhidos nos 

presentes autos não confirmaram a ocorrência de irregularidade de forma a ensejar a atuação do Parquet federal, ainda tendo em vista a existência de 

investigação própria em curso pelo Ministério Público do Estado da Bahia, ao qual já foram remetidas as informações solicitadas, prestadas pelo 

Ministério da Saúde. 

Ademais, conforme ressaltado anteriormente, o fornecimento gratuito de óculos a pessoas com deficiência visual é objeto de discussão 

judicial na ação coletiva nº 0014299-39.2013.4.03.6100. 

Conclui-se, portanto, que não há fundamento para a adoção de medidas judiciais e/ou extrajudiciais no presente caso, razão pela qual 

o Ministério Público Federal, por meio do procurador da República subscritor, promove o arquivamento do presente procedimento preparatório, com 

fulcro no artigo 9º, caput, da Lei n.° 7.347/1985. 

Desnecessária a comunicação ao representante, já que o procedimento foi instaurado em razão do dever de ofício (art. 4º, § 2º, da 

Resolução 174/2017 do CNMP). 

Encaminhe-se, dentro do lapso de 03 (três) dias (art. 10, § 1º, da Resolução 23/2007, do CNMP), o presente procedimento à PFDC, 

para análise e homologação do arquivamento. 

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. 

 

EDSON ABDON PEIXOTO FILHO 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
##ÚNICO: | EXTRA-ES - PR-ES-00025225-2019| 

PORTARIA Nº 167, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL no Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 77 e no parágrafo único do 

art. 79 da LC 75/1993 e, ainda, de acordo com o disposto na Resolução CNMP nº 30/2008 (DJ 27/05/2008) e na Portaria PRE/ES nº 396/2015 (DJE 

23/11/2015), atendendo à indicação feita pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa deste Estado, por meio do ofício SPGA nº 

21/2019, RESOLVE: 

DESIGNAR o Promotor de Justiça infrarrelacionado para o exercício da função eleitoral no período e localidade especificados abaixo: 

 

ITEM ZONA MUNICÍPIO PERÍODO 
PROMOTOR(A) DE 

JUSTIÇA 
JUSTIFICATIVA  

1 1ª Vitória 
08/07/2019 a 

29/07/2019 

Sandro Rezende Lessa 

Título de Eleitor: 

081766240361 

Férias da titular 

 

Comunique-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRE/ES e ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. 

Publique-se a presente no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/ES e no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 

NADJA MACHADO BOTELHO 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 
##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00006170-2019| 

PORTARIA Nº 32, DE 24 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, com fundamento nos incisos II, III e V, do artigo 

129, da Constituição Federal e na alínea "b", do inciso III, do artigo 5º, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos direitos 

constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como 

determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando, ademais, que a Constituição Federal e a LC nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função institucional de 

promover a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos; 

Considerando a determinação da 4ª CCR na homologação do arquivamento do presente feito, para instauração de procedimento 

administrativo para acompanhar a regularidade dos programas ambientais apresentados pela UHE Corumbá IV, da Corumbá Concessões S/A, sujeitos à 

análise dos órgãos ambientais competentes. 

Determino o desmembramento deste Inquérito Civil em Procedimento Administrativo de acompanhamento, vinculado à 4ª CCR, 

tendo como objeto: "4ªCCR. Acompanhar a regularidade dos programas ambientais apresentados pela UHE Corumbá IV, da Corumbá Concessões S/A, 

sujeitos à análise dos órgãos ambientais competentes". 

Após os registros de praxe, publique-se cópia da presente portaria no quadro de avisos desta Procuradoria, bem como no sistema 

Único. 

 

WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS 

Procurador da República 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp75.htm
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/5338
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/92481
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/handle/11549/73227
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##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00030486-2019| 

PORTARIA Nº 90, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O Procurador da República que esta subscreve, em exercício na Procuradoria da República em Goiás, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal (artigo 129, incisos II, III e VI, da CF; artigos 

6°, inciso VII, 7°, inciso I, 8º, incisos II, V, VII e VIII, e 11 a 16 da Lei Complementar n° 75/93; Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal e Resolução nº 23/07 do Conselho Nacional do Ministério Público); 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, as quais 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação 

(artigo 6º c/c 196, ambos da CF); 

CONSIDERANDO que a efetivação do direito fundamental à saúde é fator indutor da cidadania e da dignidade do ser humano (artigo 

1º, incisos II e III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde (artigo 197 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO os elementos que instruem os autos do procedimento preparatório n° 1.18.000.002698/2018-45, que apontam a 

suposta atuação ilegal, no Estado de Goiás, de diversos profissionais da área de saúde (enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas etc.) que, 

amparados por resoluções de seus respectivos conselhos que teriam sido cassadas por decisões judiciais, estariam realizando procedimentos estéticos 

invasivos (bichectomia, rinoplastia, lifting, aplicação de toxina botulínica, preenchimento facial com ácido hialurônico, implante de fios de sustentação 

etc.), que seriam de atribuição exclusiva de profissionais formados em medicina; e 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender novas diligências ministeriais, para finalização da presente investigação, 

RESOLVE converter o procedimento preparatório n° 1.18.000.002698/2018-45 em inquérito civil, visando apurar a suposta atuação 

ilegal, no Estado de Goiás, de profissionais de diversas áreas da saúde (enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas etc.) que, amparados 

por resoluções de seus respectivos conselhos que teriam sido cassadas por decisões judiciais, estariam realizando procedimentos estéticos invasivos 

(bichectomia, rinoplastia, lifting, aplicação de toxina botulínica, preenchimento facial com ácido hialurônico, implante de fios de sustentação etc.), que 

seriam de atribuição exclusiva de profissionais formados em medicina. 

DETERMINA: 

a) autue-se esta portaria como ato inaugural do inquérito civil, registrando-se o objeto investigado na capa dos autos e nos sistemas 

de controle de processos desta Procuradoria; 

b) após, reiterem-se as requisições objeto dos ofícios n° 1082/2019 e nº 1083/2019, com as advertências legais. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

AILTON BENEDITO DE SOUZA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-APS-GO-00005958-2019| 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N° 1, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

Objeto do TAC: Compromisso assumido por JOÃO BERNARDO DE SOUSA e 

GESSY ROSA FERREIRA DE SOUSA para desocupação de área ocupada no 

interior da Terra Indígena Avá Canoeiro. Inquérito Civil n" 

1.18.001.000165/2015-76. 

 

Pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei n. 7.347/85, e com fundamento nos arts. 5°, 6° e 8°, todos da Lei 

Complementar n° 75/93, estando de um lado o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, doravante 

denominado COMPROMITENTE, e de outro lado JOÃO BERNARDO DE SOUSA, brasileiro, aposentado, casado com a segunda compromitente, com 

inscrição no CPF n° 067.375.361-15 e RG n° 1234416 SSP/GO; e GESSY ROSA FERREIRA DE SOUSA, brasileira, aposentada, casada com o primeiro 

compromitente, inscrita no CPF n° 269.430.501-68 e RG n° 1055837-2a via SSP/GO, residentes na Rua Pierre Julien Sabatier, Bloco 46, Casa F, 

Condomínio Vila Sarna, Minaçu/GO, doravante denominados COMPROMISSÁRIOS, celebram este compromisso de ajustamento, nos seguintes termos: 

CONSIDERANDO que, em 02 de abril de 2014, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), em vistoria à Terra Indígena Avá Canoeiro, no Município de Minaçu/GO, detectou área ocupada com cultivo de bananeiras e outras frutíferas, 

uma casa de alvenaria, um curral de madeira serrada e cercas de arame liso, além de bovinos no seu entorno, se alimentando da pastagem nativa da terra 

indígena, tendo expedido o Auto de Infração n° 90557808/E, o Termo de Embargo n° 26186/E e a Notificação Administrativa n° 12763/E, em face de 

João Bernardo de Sousa, vulgo João Divino, que admitiu ser o responsável pela exploração da área; 

CONSIDERANDO que a Informação Técnica n° 145/2016/CGAF-DPT - FUNAI considerou os compromissários invasores da Terra 

Indígena Avá Canoeiro, uma vez que ingressaram na área após a publicação da Portaria Declaratória, datada de 1996; 

CONSIDERANDO que os COMPROMISSÁRIOS possuem apenas o ensino fundamental incompleto, que utilizavam a área objeto 

deste Termos de Ajustamento de Conduta para fins de subsistência e moradia, relatando ainda, no ato de assinatura deste Termo de Ajustamento de 

Conduta, que desconheciam tratar-se a área ocupada de uma Terra Indígena, cuja ocupação é vedada não indígenas; 

Ante o exposto, COMPROMITENTE e COMPROMISSÁRIOS celebram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, 

com base no que dispõe o artigo 5°, § 60, da Lei n°7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), fixando as seguintes obrigações: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os COMPROMISSÁRIOS realizarão a desocupação completa da área, com demolição e retirada das 

estruturas instaladas no local (casa, curral e cercas), abstendo-se de ingressar novamente na área ou desenvolver qualquer atividade no local, após o prazo 

concedido na CLÁUSULA SEGUNDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Considerando que os COMPROMISSÁRIOS residem no local objeto deste Termo de Ajustamento de 

Conduta, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL concede o prazo de 04 (quatro) meses para a completa desocupação da área, com remoção das estruturas 

referidas na cláusula anterior. No período concedido nesta cláusula, os COMPROMISSÁRIOS não devem realizar qualquer tipo de desmatamento, 

abertura de área ou novos plantios, limitando-se a colher plantações já realizadas e levantar as benfeitorias consistentes em casa, curral e cercas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - Considerando que a área ocupada pelos COMPROMISSÁRIOS está circundada por vegetação nativa, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL considera ser desnecessária a elaboração de Plano de Recuperação da Área Degradada; 

CLÁUSULA QUARTA - Findo o prazo de 04 (quatro) meses a contar desta data, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requisitará 

a realização de vistoria no local, para comprovação do cumprimento do presente Termo de Ajustamento de Conduta. 

CLÁUSULA QUINTA - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, uma vez constatado o cumprimento integral deste Termo de 

Ajustamento de Conduta, por considerar não haver dolo na ocupação irregular da Terra Indígena, compromete-se a requerer o arquivamento do Inquérito 

Policial em trâmite na Polícia Federal. 

Justos e acertados, firmam o presente termo de compromisso para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

JOÃO BERNARDO DE SOUSA 

CPF n°067.375.361-15 

 

GESSY ROSA FERREIRA DE SOUSA 

CPF n°269.430.501-68 

 

WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO 
##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00024886-2019| 

PORTARIA Nº 1, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

Notícia de Fato nº : 1.20.000.000652/2019-14 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por intermédio da Procuradora Regional Eleitoral Auxiliar signatária, com fundamento 

no artigo 129, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 5º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover a proteção dos direitos difusos e coletivos, tal como determina o 

artigo 129 da Constituição Federal; 

Considerando o exercício funcional na área Eleitoral, nos termos do artigo 77 da Lei Complementar nº 75/1993; 

Considerando o teor da reportagem veiculada no Jornal Nacional, na data de 26 de junho de 2019, relativamente ao suposto uso de 

prestadores de serviços "laranjas" em favor de candidatos do PSL no estado de Mato Grosso; 

Por derradeiro, considerando a necessidade de se colher subsídios necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a 

Justiça Eleitoral, conforme determina o artigo 2º da Portaria PGR/MPF nº 692/2016; 

R  E  S  O  L  V  E 

Instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, para apurar o suposto uso de prestadores de serviço "laranjas" em favor de 

candidaturas do PSL no Estado de Mato Grosso. 

Comunique-se a Procuradoria-Geral Eleitoral, consoante o artigo 4º da Portaria PGR/MPF nº 692/2016. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se. 

 

LUDMILA BORTOLETO MONTEIRO 

Procuradora Regional Eleitoral Auxiliar 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-SNP-MT-00002825-2019| 

PORTARIA N° 26, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, lotado na Procuradoria da República no Município 

de Sinop/MT, no exercício das atribuições institucionais conferidas pelos artigos 129 da Constituição da República e 5ª da Lei Complementar 75/93, e: 

CONSIDERANDO incumbir ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, assim como promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção dos direitos 

difusos e coletivos, tal como determina o artigo 129 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, ademais, que a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 75/93 incumbem ao Ministério Público a função 

institucional de promover o inquérito civil público para a assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição; 

CONSIDERANDO, por derradeiro, a complexidade para solução do objeto do caderno apurador, bem como o esgotamento de seu 

prazo; 

RESOLVE instaurar, a partir do Procedimento Preparatório n.º 1.20.002.000273/2018-23, INQUÉRITO CIVIL para apurar “a suposta 

ocorrência de casos de favorecimentos por interferência política em atos de transferência de empregados públicos da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT. 

Comunique-se à Câmara Revisional, nos termos do inciso I do artigo 62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução 

nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Registre-se. Autue-se. Publique-se, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2006 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

 

ANA CRISTINA TAHAN DE CAMPOS NETTO DE SOUZA 

Procuradora da República 
 



DMPF-e Nº 122/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 1 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 2 de julho de 2019 52 

 

 

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. 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PR-MT-00024901-2019| 

PORTARIA Nº 117, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

Procedimento Preparatório nº 1.20.000.001225/2018-72. INSTAURAÇÃO DE 

INQUÉRITO CIVIL 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no uso das atribuições previstas nos artigos 127 e 

129, incisos I e III, da Constituição da República; nos artigos 1º e 5º, inciso I, alínea “h”, inciso III, alíneas “b” e “e”, inciso V, alínea “b”, e inciso VI, 

da Lei Complementar nº 75/1993, no artigo 15 da Resolução CNMP nº 23/07 e nos artigos 4º, inciso IV, 23 e 24 da Resolução CSMPF nº 87/06, e, ainda, 

CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO os elementos constantes no presente auto; 

RESOLVE 

INSTAURAR inquérito civil com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na emissão de AIHs (Autorização de Internação 

Hospital) no município de Primavera do Leste-MT. 

REGISTRE-SE. AUTUE-SE. PUBLIQUE-SE, conforme determinação do artigo 4º da Resolução n. 23/2007 do Egrégio Conselho 

Nacional do Ministério Público e do artigo 7º da Resolução n. 87/2010 do Colendo Conselho Superior do Ministério Público. 

 

ANDREA COSTA DE BRITO 

Procurador da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-ROO-MT-00003455-2019| 

PORTARIA Nº 156, DE 19 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 

Constituição da República, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos 

termos do que dispõe a Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que o artigo 127 da Constituição Federal e o artigo 5º da Lei Complementar n.º 75/93 conferem ao Ministério Público 

Federal as atribuições e funções institucionais de defesa das populações indígenas; 

Considerando que o artigo 129, III, da Constituição Federal estabelece como função institucional do Ministério Público a proteção 

dos interesses indígenas; 

Considerando as informações colhidas nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.005.000151/2018-15, instaurado para apurar 

impacto ambiental causado pela ferrovia da empresa RUMO na Terra Indígena Tadarimana; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º, §6º, da Resolução 

23/07, do CNMP, o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1.O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 

Civil”, vinculado à 6ª CCR, tendo por objeto/resumo “apurar impacto ambiental causado pela ferrovia da empresa RUMO na Terra Indígena Tadarimana”. 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil 6ª CCR, nos termos do art. 5º da Resolução nº 87 do CSMPF. 

3. O Cumprimento das determinações do despacho que determinou a presente instauração. 

 

JOSÉ RICARDO CUSTÓDIO DE MELO JÚNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-ROO-MT-00003454-2019| 

PORTARIA Nº 157, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, com fundamento no art. 129, III, da 

Constituição da República, no art. 5º, II, “d”, da Lei Complementar nº 75/93, no art. 25, IV, “a”, da Lei nº 8.625/93, no art. 8º da Lei nº 7.345/85 e nos 

termos do que dispõe a Resolução nº 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como a Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, 

do Conselho Nacional do Ministério Público; 

Considerando que o artigo 127 da Constituição Federal e o artigo 5º da Lei Complementar n.º 75/93 conferem ao Ministério Público 

Federal as atribuições e funções institucionais de defesa das populações indígenas; 

Considerando que o artigo 127 da Constituição Federal estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando as informações colhidas nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.20.005.000161/2018-42, instaurado para apurar 

impacto ambiental causado pela extração manganês no Município de Guiratinga, por parte da empresa Ferlig – Ferro Liga Ltda; 

RESOLVE CONVERTER, nos termos do art. 4º, §4º, da Resolução nº 87/06, do CSMPF, bem como do art. 2º, §6º, da Resolução 

23/07, do CNMP, o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 

1.O registro e a autuação da presente Portaria nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como “Inquérito 

Civil”, vinculado à 4ª CCR, tendo por objeto/resumo “apurar impacto ambiental causado pela extração manganês no Município de Guiratinga, por parte 

da empresa Ferlig – Ferro Liga Ltda”. 

2. A comunicação da instauração do presente Inquérito Civil 4ª CCR, nos termos do art. 5º da Resolução nº 87 do CSMPF. 

3. O Cumprimento das determinações do despacho que determinou a presente instauração. 

 

JOSÉ RICARDO CUSTÓDIO DE MELO JÚNIOR 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-MT - PRM-ROO-MT-00003447-2019| 

TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 1/2019 

 

IC nº 1.20.005.000010/2013-80 

 

Aos dias 27 do mês de junho de 2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado neste ato pelo Procurador da República 

RAUL BATISTA LEITE, titular do 2º Ofício da Procuradoria da República no Município de Rondonópolis/MT, doravante denominado 

COMPROMITENTE e Ronaldo Silvio Antonio Montouro (CPF nº 502.402.261-00 e RG nº 763366 – SSP/MT) com endereço residencial na Rua Santa 

Catarina, nº 452, Apartamento 01, Primavera II, Primavera do Leste/MT, CEP 78.850-000 e empresarial Rodovia MT-130, Km 101,6 mais 2km à direita 

sentido Primavera do Leste/MT, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, o qual tomou conhecimento das apurações levadas a efeito nos autos do 

INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO n. 1.20.005.000010/2013-80, relacionado aos danos ambientais provocados pela extração ilegal de minério 

(areia/cascalho) no Distrito de Alto Coité, Município de Poxoréu/MT; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da Constituição da República); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, estabelece que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, entendido esse como o conjunto de condições, leis 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 3º, I, da Lei nº 6.938/81); 

CONSIDERANDO a condição do Ministério Público como agente ativo, legitimado a movimentar o Poder Judiciário, provocando o 

seu funcionamento com vista a obtenção dos provimentos judiciais necessários à tutela dos valores, interesses e direitos da coletividade, inclusive ao 

meio ambiente e à defesa do patrimônio nacional (art. 5º, inciso III, “a” e “d” da CF), bem universal de propriedade e uso comum do povo (arts. 127 e 

129, II e III, da CF); 

CONSIDERANDO que a Lei nº 7.347/85, em seus artigos 1º e 5º, confere legitimidade ao Ministério Público para a propositura de 

ação civil pública visando à reparação dos danos causados a direitos difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a mesma Lei nº 7.347/85, em seu art. 5º, § 6º, possibilita ao Ministério Público a celebração de compromisso 

de ajustamento da conduta com o responsável pelos danos mencionados, mediante cominações, o que terá eficácia de título executivo extrajudicial; 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 87/06, do CSMPF, em seu art. 20, autoriza o órgão do Ministério Público a tomar, em qualquer 

fase da investigação ou no curso da ação judicial, compromisso do interessado quanto ao ajustamento de sua conduta às exigências legais, impondo-lhe 

o cumprimento das obrigações necessárias à reparação do dano ou prevenção do ilícito; 

CONSIDERANDO que os recursos minerais, inclusive os do subsolo, pertencem à União e a pesquisa e a lavra dependem de 

autorização ou concessão, nos termos do art. 176 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”(art. 225, § 2º, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO a Resolução CNMP nº 179/2017 que regulamenta o § 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, dispondo acerca da 

acentuada utilidade do compromisso de ajustamento de conduta (TAC) como instrumento de redução da litigiosidade e uniformização da atuação do 

Ministério Público, sem prejuízo da preservação da independência funcional dos membros; 

CONSIDERANDO que o DNMP, em 07.04.2014, elaborou o Relatório de Fiscalização – Processo Administrativo nº 966.265/2014, 

atendendo à requisição do MPF, ocasião em que foram lavrados cinco autos de paralisações referente a lavras irregulares de minérios na região de 

Poxoréu/MT; 

CONSIDERANDO que, no desenvolver dos trabalhos de fiscalização foram identificadas áreas tituladas pelos regimes de PLG – 

Permissão de Lavra Garimpeira/Registro de Licença, destinadas a explotação de cascalho/areia e diamantes e áreas com atividade de extração ilegal. 

CONSIDERANDO que fora lavrado o Auto de Paralisação nº 007/SFPAM/2014 em face do titular dos processos de licenciamento 

em areia/cascalho nºs 866.247/2010, 866.248/2010 e 866.249/2010, ora compromissário, Ronaldo Silvio Antonio Montouro, tendo em vista a constatação 

de explotação de areia/cascalho sem título autorizativo de lavra; 

CONSIDERANDO a existência de danos ambientais que demandam imediata reparação ambiental; 

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), com fulcro no art. 

5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e Resolução CNMP nº 179/2017, mediante as seguintes cláusulas 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a recuperação das áreas empreendidas nas coordenadas geográficas 15°40'31.2”S e 54°20’31.6”W 

no Distrito de Alto Coité, em Poxoréu/MT, decorrente de danos ambientais em virtude de extração ilegal de minério (areia/cascalho) – Auto de Paralisação 

nº 007/SFPAM/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS COMPROMISSÁRIOS 

Com a finalidade de recuperar integralmente os danos ambientais ocorridos na área indicada na cláusula primeira, em decorrência da 

atividade ilegalmente praticada, o COMPROMISSÁRIO, obriga-se a: 

a) apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) Secretaria Estadual de Meio Ambiente em Mato Grosso 

(SEMA/MT), no prazo de 30 (trinta) dias, com cronograma definido, devendo ser comunicado ao MPF, por meio de cópia do devido protocolo; 

b) providenciar, imediatamente após a aprovação do PRAD, a execução das medidas aprovadas, cumprindo o cronograma 

estabelecido, inclusive com as alterações propostas pela SEMA/MT, não modificando suas especificações sem a devida ciência e aprovação do órgão 

ambiental competente, bem como acatar eventuais alterações que se façam necessárias ao longo do acompanhamento da recuperação, quando propostas 

pelo órgão ambiental, com objetivo de promover a recuperação da área degradada, ou seja, adoção de medidas eficazes para a recuperação das 

características edáficas e biológicas mais próximas o possível da condição original da área; 

c) providenciar a recuperação biológica da área total degradada (seja pela indução da regeneração natural, seja pela indução direta 

mediante plantio de mudas), com o restabelecimento do processo de regeneração natural das áreas afetadas pela lavra ilegal de areia/cascalho, tomando 

como referência as diretrizes do PRAD a ser aprovado pela SEMA/MT; 

d) confeccionar mapa com dados plani-altimétricos da área em recuperação, em escala máxima de 1:1.000, com georreferenciamento, 

demonstrando a localização, delimitação exata, dimensões das áreas sob recuperação e características das intervenções, com respectivas legendas 

indicativas, evolução com referência aos tutores, traçado das vias de acesso até os locais e corpos hídricos existentes e declinação dos eventuais tratos 



DMPF-e Nº 122/2019- EXTRAJUDICIAL Divulgação: segunda-feira, 1 de julho de 2019 Publicação: terça-feira, 2 de julho de 2019 54 

 

 

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. 

 

silviculturais e das outras medidas a serem aplicadas, com cronograma de implantação e indicação dos prazos para apresentação dos relatórios detalhados 

e ilustrados, com a devida anotação de responsabilidade técnica; 

e) promover a instalação de placa informativa de tratar-se de “área degradada em processo de recuperação”, informando o número do 

Procedimento Extrajudicial a que se vincula; 

f) não explorar, desviar ou retirar recursos naturais e/ou minerais na área descrita na cláusula primeira, bem como em qualquer outra 

Área de Preservação Permanente, sem prévia e regular obtenção das licenças devidas, obtidas junto à SEMA/MT e ao Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM), observadas as vedações legais; 

g) reconhecer ao Ministério Público Federal, Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a quaisquer outros órgãos de proteção ambiental previstos no SISNAMA, o direito 

de efetuar vistorias e inspeções, sempre que julgadas necessárias, a fim de verificar a implementação do Plano de Recuperação da Área Degradada; 

h) a adoção e implementação integral das obrigações assumidas perante a SEMA/MT no PRAD, bem como aquelas sugeridas no 

decorrer da execução do plano de recuperação aprovado, conforme alínea “b”, ficam vinculadas a este TAC, como OBRIGAÇÃO DE FAZER, reputado 

como descumprimento deste título executivo quaisquer violações/desvios/alterações sem a devida autorização do órgão ambiental competente; e, 

i) comprovar, trimestralmente, o andamento da efetivação dos compromissos ora firmados, por meio de relatório técnico subscrito 

por profissional habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), e fotográfico pelo link: <www.protocolo.mpf.mp.br> ou e-

mail indicado no rodapé; 

PARÁGRAFO 1º. Os custos necessários à elaboração, apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 

se darão, exclusivamente, às expensas dos compromissários; 

PARÁGRAFO 2º. Deverão os compromissários comunicar ao Ministério Público Federal qualquer impedimento ou obstáculo ao 

cumprimento do presente TAC, em especial considerando a atual obrigação legal de recuperação ambiental por parte dos compromissários; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INADIMPLÊNCIA 

O não cumprimento, total ou parcial, dos compromissos assumidos na cláusula segunda, acarretará: 

a) a cominação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), enquanto perdurar, a ser revertida em favor do Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos (art. 13 da Lei nº 7.347/1985); 

b) a adoção das medidas judiciais cíveis cabíveis, incluindo execução específica, na forma estatuída no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 7.347/85 

e art. 784, XII, do Código de Processo Civil; sem prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Compromisso produzirá seus efeitos legais a partir da assinatura e terá vigência de 04 (quatro) anos ou até o 

cumprimento total das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 

O Presente Termo será publicado, por extrato, nos órgãos oficiais competentes. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões oriundas da implementação do presente Termo de Ajustamento de Conduta, fica eleito o foro da 

Subseção Judiciária de Rondonópolis/MT, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem certos e ajustados, firmam o presente Termo de Ajustamento de Conduta em 02 (duas) vias de igual teor e forma, a 

fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo, no entanto, ser objeto de homologação pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal. 

 

RAUL BATISTA LEITE 

Procurador da República 

 

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO 

Compromissário 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00018324-2019| 

PORTARIA N° 67, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2219/2019-PGJ, de 

25.06.2019; 

RESOLVE: 

  

Designar o Promotor de Justiça WILLIAM MARRA SILVA JUNIOR para, sem prejuízo de suas funções, exercer as funções de 

Promotor Eleitoral perante a 17ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em prorrogação, pelo período de dois anos, a partir de 22.06.2019. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça,  ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul e ao Exmo. Sr. Promotor Eleitoral designado como Titular. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
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##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00018325-2019| 

PORTARIA N° 68, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2069/2019-PGJ, de 

12.06.2019, 2119/2019-PGJ, de 18.06.2019; 

RESOLVE: 

Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 

ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 

 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 

ANDREA DE SOUZA RESENDE 4ª 24.06 a 03.07.2019 

FELIPE ALMEIDA MARQUES 32ª 03 e 04.06.0219 

DOUGLAS SILVA TEIXEIRA 34ª 19.06.2019 

ANGELICA DE ANDRADE ARRUDA 49ª 
06 e 07.06.2019 

10 a 14.06.2019 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00018327-2019| 

PORTARIA N° 69, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 
especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 
30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2112/2019-PGJ, de 
18.06.2019; 

RESOLVE: 

Revogar, a partir de 17.06.2019, a Portaria PRE/MS n. 62, de 10.06.2019, publicada no DMPF-e n. 109/2019 - EXTRAJUDICIAL, 

pág, 16, de 11.06.2019, na parte que designou o Promotor de Justiça ESTEFANO ROCHA RODRIGUES DA SILVA para exercer as funções de Promotor 
Eleitoral Substituto perante a 16ª Zona Eleitoral. 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 

 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00018328-2019| 

PORTARIA N° 70, DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 
30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2117/2019-PGJ, de 
18.06.2019; 

RESOLVE: 

Tornar sem efeito a Portaria PRE/MS n. 48, de 02.05.2019, publicada no DMPF-e n. 83/2019 - EXTRAJUDICIAL, pág. 145, de 

06.05.2019, na parte que designou a Promotora de Justiça NARA MENDES DOS SANTOS FERNANDES. 
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Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início do respectivo período de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 
 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00018414-2019| 

PORTARIA Nº 71, DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2134/2019-PGJ, de 

19.06.2019, 2178/2019-PGJ, de 24.06.2019, 2203/2018-PGJ, de 25.06.2019, 2235/2019-PGJ, de 26.06.2019; 

RESOLVE: 

Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante as Zonas Eleitorais constantes do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 

ministerial em plantão e/ou viagem a serviço: 
 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 

DOUGLAS SILVA TEIXEIRA 14ª 
03 a 23.06.2019 

26.06 e 17.07.2019 

LEONARDO DUMONT PALMERSTON 23ª 
27.06.2019 

1º.07.2019 

FERNANDA ROTILLI DIAS 28ª 15 a 22.06.2019 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 
 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MS - PR-MS-00018330-2019| 

PORTARIA Nº 72, DE 26 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições e, em 

especial, com fundamento nos artigos 72, 77, in fine, 78 e 79, parágrafo único, da Lei Complementar n, 75, de 20 de maio de 1993, 

CONSIDERANDO os parâmetros estabelecidos pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público por meio da Resolução CNMP n. 

30, de 19 de maio de 2008 (DJ de 27/05/2008); 

CONSIDERANDO o teor da Resolução Conjunta n. 1/2008-PRE-PGJ, de 10 de junho de 2008, e da Portaria n. 2145/2019-PGJ, de 

19.06.2019; 

RESOLVE: 

Designar os Promotores de Justiça abaixo nominados, para, sem prejuízo de suas funções, exercerem as funções de Promotor Eleitoral 

Substituto perante a Zona Eleitoral constante do quadro a seguir, em razão de férias, licença, vacância, compensação pelo exercício da atividade 

ministerial em plantão e/ou viagem a serviço, e tornar sem efeito a Portaria PRE/MS n. 62, de 10 de junho de 2019, na parte que designou o Promotor de 

Justiça Victor Leonardo de Miranda Taveira: 
 

PROMOTOR DE JUSTIÇA ZONA ELEITORAL PERÍODO 

DANIELLA COSTA DA SILVA 12ª 
24.06 a 13.07.2019 

15 a 19.07.2019 

VICTOR LEONARDO DE MIRANDA TAVEIRA 12ª 

22 a 26.07.2019 

29.07 a 02.08.2019 

05.08.2019 

 

Os efeitos desta Portaria retroagem à data de início dos respectivos períodos de designação. 

Dê-se ciência ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e ao Exmo. Sr. Presidente do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato 

Grosso do Sul. 

Publique-se no DMPF-e e no D.J.E.M.S. 
 

MARCOS NASSAR 

Procurador Regional Eleitoral 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSA-MG-00004999-2019| 

PORTARIA Nº 12, DE 3 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, representado pela Procuradora da República signatária, vem, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, em especial a consubstanciada no artigo 129 da Constituição Federal, e nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis conforme preceitua o artigo 127 da Constituição da 

República; 

CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 

129, II e III); 

CONSIDERANDO que o inquérito civil é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, destinado a 

apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo como 

preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais (art. 1o da Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério 

Público Federal); 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo e que os elementos que formam o presente Procedimento Preparatório não são suficientes 

para embasar o ajuizamento de ação civil pública e, por ora, também não é o caso de arquivamento, sugerindo a melhor apuração dos fatos por meio de 

inquérito civil público; 

R E S O L V E instaurar, a partir do procedimento preparatório n.º 1.22.013.000263/2018-94, INQUÉRITO CIVIL para apurar 

possíveis desvios de verbas públicas federais na construção de Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Caldas/MG. 

Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 

Como diligências administrativas: 

I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 do Egrégio 

Conselho Nacional do Ministério Público (O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem crescente, renovada anualmente, 

devidamente registrada em livro próprio e autuada, contendo: VI - a determinação de afixação da portaria no local de costume, bem como a de remessa 

de cópia para publicação.) e do inciso I do §1º do artigo 16 da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (A 

publicidade consistirá: I - na publicação, no Diário Oficial, da portaria de instauração do Inquérito Civil, do extrato do compromisso de ajustamento de 

conduta e no portal do Ministério Público Federal, aqueles atos bem como as promoções de arquivamento e outros atos que o presidente de Inquérito 

entender cabível); 

II – a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos termos do inciso I do artigo 

62 da Lei Complementar nº 75/1993 e do artigo 6º da Resolução nº 87/2010 do colendo Conselho Superior do Ministério Público Federal (Da instauração 

do inquérito civil far-se-á comunicação à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, no prazo de 

10 dias, sem prejuízo da publicidade prevista no art. 16, desta Resolução e, observando-se, sempre, as situações de sigilo); 

III -a substituição da etiqueta constante da capa dos autos para fazer constar o novo prazo de finalização; 

IV – Aguarde-se o prazo de acautelamento fixado no item “i” do despacho proferido em 24/04/2019. 

V -Findo o prazo supra, cumpra-se a determinação contida no item “ii” do referido despacho. 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

GABRIELA SARAIVA VICENTE DE AZEVEDO HOSSRI 

Procuradora da República  

Em Substituição 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00040384-2019| 

PORTARIA Nº 203, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

(Instauração de Inquérito Civil). Procedimento Preparatório n.º 

1.22.000.001528/2018-11 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, e; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma 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, na forma do artigo 127, caput, da Constituição 

Federal e artigo 1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil público e a ação civil pública 

para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, de acordo com o artigo 129, inciso III, da 

Constituição Federal c/c artigos 5º, incisos I, alínea h, e inciso III, alíneas a e b, e 6º, incisos VII, alínea b, e XIV, alínea f, ambos da Lei Orgânica do 

Ministério Público da União; 

CONSIDERANDO que o inquérito civil público é procedimento investigatório, instaurado e presidido pelo Ministério Público, 

destinado a apurar a ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que lhe incumba defender, servindo 

como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, na forma do artigo 1º da Resolução nº 87/2010 do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal; 

CONSIDERANDO que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à 

Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho, de acordo com o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que determina, em uma perspectiva 
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constitucional, lógica e sistemática, a respectiva atribuição do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 70 da Lei Orgânica do Ministério Público 

da União; 

CONSIDERANDO que é instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente o “sistema nacional de informações sobre o meio 

ambiente” e a “a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente obrigando-se o Poder Público a produzi-las quando inexistentes” (art. 

9°, VII e XI, da Lei n.°6.938/1981); 

CONSIDERANDO que a Lei de Acesso à Informação determina que “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. 8°, caput e § 2°, da Lei n.º 

12.527/2011); 

CONSIDERANDO que a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por meio do Ofício-circular n.º 4/2018, 

expedido no âmbito do Procedimento de Acompanhamento n.º 1.00.000.015097/2016-75, comunicou o desenvolvimento do projeto denominado 

“Transparência das Informações Ambientais”, cuja finalidade é garantir o acesso da sociedade civil às informações, procedimentos e decisões dos órgãos 

federais e estaduais que atuam em questões socioambientais em todo território nacional, em atendimento à Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação); 

CONSIDERANDO que, para o êxito do referido projeto, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

solicitou a instauração de um Inquérito civil público para cada órgão ambiental avaliado, com vistas ao acompanhamento da situação fática de cada um; 

CONSIDERANDO que foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em Minas Gerais – PRMG, a Notícia de Fato n.º 

1.22.000.0015128/2018-11, com a seguinte ementa: 

“PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS – IGAM.” 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4.º, II, da Resolução CSMPF n.º 87/2006, bem como no artigo 2º, II, da Resolução CNMP 

n.º 23/2007; 

DETERMINO a conversão da presente notícia de fato em Inquérito Civil, com o seguinte objeto: 

“ACOMPANHAR O PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS DESENVOLVIDO PELA 4ª 

CCR/MPF, COM A FINALIDADE DE GARANTIR O ACESSO DA SOCIEDADE CIVIL ÀS INFORMAÇÕES, PROCEDIMENTOS E DECISÕES 

DO INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS - IGAM, EM ATENDIMENTO À LEI N.º 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO).” 

DETERMINO, na forma dos artigos 4º da Resolução n.º 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 2º da Resolução n.º 

87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a autuação desta Portaria e da presente notícia de fato como Inquérito Civil, fazendo 

referência ao PA n.º 1.00.000.015097/2016-75, em trâmite perante a 4ª CCR/MPF; 

DETERMINO, a fim de atender ao disposto no art. 6.º da Resolução nº 87/06 do CSMPF, o registro e publicação da presente Portaria 

no sistema informatizado de informações processuais (Sistema ÚNICO); 

DETERMINO, a fim de serem observados o art. 9.º da Resolução n.º 23 do CNMP e o art. 15 da Resolução n.º 87/2006 do CSMPF, 

seja realizado o acompanhamento de prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente inquérito civil, mediante certidão nos autos após o seu 

transcurso 

PROCEDA-SE ao registro na capa dos autos e no sistema informatizado desta Procuradoria da República, inserindo no campo “Caso 

Relacionado”, a seguinte anotação: “4CCR-Transparência Ambiental”, conforme solicitado no Ofício-circular n.º 4/2018 4ª CCR; 

APÓS, visando à instrução do presente inquérito civil, junte-se aos autos informações sobre as avaliações e os resultados constantes 

no Projeto Transparência das Informações Ambientais, concernentes ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM, a serem extraídas dos seguintes 

endereços eletrônicos: “http://www.transparenciaambiental.mpf.mp.br/” e http://etldocs.mpf.mp.br/docs/Avaliacao_20180402.pdf; 

Expeça-se recomendação ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM, conforme orientações e ferramenta disponibilizadas pela 

4ª CCR na intranet (https://portal.mpf.mp.br/informa/2018/camaras-e-pfdc/4ccr/4ccr-lanca-ranking-da-transparencia-ambiental.). 

Após, acautelem-se os autos pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até advento da resposta, o que ocorrer primeiro. 

 

TARCÍSIO HENRIQUES 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00040106-2019| 

PORTARIA N° 225, DE 28 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando os termos previstos no 

inciso II, do artigo 50 da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, bem como a Resolução nº 159, de 6 de outubro de 2015, a Portaria nº 707, de 

20 de dezembro de 2006, e considerando a Portaria PRE Nº 91, de 21 de março de 2019 que estabelece a escala de plantão de membros na Procuradoria 

Regional Eleitoral em Minas Gerais, RESOLVE: 

Designar servidor de apoio, a pedido do membro plantonista, conforme especificado abaixo:. 

 Procurador plantonista: Angelo Giardini de Oliveira (matrícula 926). 

 Período de Plantão: 28/06/2019, das 18h00 ao dia 01/07/2019 às 09h00. 

 Servidor de Apoio ao Plantão: Thais de Menezes Gonçalves Zschaber (matrícula 28441). 

 Unidade de lotação: PRMG PRE. 

 

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00040184-2019| 

PORTARIA Nº 226, DE 28 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 

a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 

b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo 

relacionadas; 
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c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/1956/2019, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP; 

R E S O L V E: 

Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem a TITULARIDADE das funções eleitorais do Ministério Público Federal 

perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo: 

 

Araçuaí/15.ª ZE Bernardo Dumont Pires 05/06 a 31/10/2019 

Barbacena/25.ª ZE Dilma Jane Couto Carneiro Santos 01/06 a 31/10/2019 

Belo Horizonte/27.ª ZE Fernando César de Mattos 27/06 a 31/10/2019 

Bicas/42.ª ZE Carolina Andrade Borges de Mattos 03/06 a 31/10//2019 

Brasília de Minas/50.ª ZE João Paulo Fernandes 18/06 a 31/10/2019 

Buritis/324.ª ZE Júlio César de Oliveira Miranda 06/06 a 31/10/2019 

Cachoeira de Minas/300.ª ZE Sérgio Brito Ferreira 29/05 a 31/10/2019 

Caratinga/71.ª ZE Vânia Samira Doro Pereira Pinto 20/06 a 31/10/2019 

Conceição do Mato Dentro/83ª ZE Rafael Benedetti Parisotto 06/06 a 31/10/2019 

Francisco Sá/115.ª ZE Shriley Machado de Oliveira 24/06 a 31/10/2019 

Grão Mogol/120.ª ZE Carolina Rita Torres Gruber 03/06 a 31/10/2019 

Ipatinga/130.ª ZE Lidiane Duarte Horsth 01/06 a 31/10/2019 

Itamarandiba/135.ª ZE Augusto Reis Ballardim 28/05 a 31/10/2019 

Jequitinhonha/149.ª ZE Caio César Espírito Santo do Nascimento 29/05 a 31/10/2019 

Juiz de Fora/152.ª ZE Ângela Maria Pereira Gravina 01/06 a 31/10/2019 

Juiz de Fora/315.ª ZE Carlos Augusto Esteves de Carvalho 01/06 a 31/10/2019 

Malacacheta/165.ª ZE Roberto Vieira dos Santos 06/06 a 31/10/2019 

Minas Novas/177.ª ZE Tatiane Aparecida de Almeida Carvalho 03/06 a 31/10/2019 

Montes Claros/184.ª ZE Fernando Torres Lima 01/06 a 31/10/2019 

Pará de Minas/202.ª ZE Charles Daniel França Salomão 01/06 a 31/10/2019 

Patrocínio/211.ª ZE Breno Nascimento Pacheco 01/06 a 31/10/2019 

Pompéu/223.ª ZE Vander Ângelo Diniz 03/06 a 31/10/2019 

Porteirinha/226.ª ZE Alessandro Rogério Dias de Oliveira 10/06 a 31/10/2019 

Rio Pardo de Minas/237.ª ZE Joana Darc Oliveira Alves 07/06 a 31/10/2019 

Santa Bárbara/245.ª ZE Márcio Ayala Pereira Filho 18/06 a 31/10/2019 

Uberlândia/278.ª ZE José Roberto Beleosoff Cardarelli 01/06 a 31/10/2019 

 

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00040185-2019| 

PORTARIA Nº 227, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 

a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 

b) o término do prazo de designação dos Promotores de Justiça que atuam nas funções eleitorais perante as Zonas Eleitorais abaixo 

relacionadas; 

c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/1956/2019, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP; 

R E S O L V E: 

Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, sem titularidade e ATÉ PROVIMENTO, as funções eleitorais do 

Ministério Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo: 

 

Águas Formosas/4.ª ZE Lucas Dias Pereira Nunes a partir de 10/06/2019 

Aimorés/5.ª ZE Aline Silva  a partir de 05/06/2019 

Barão de Cocais/22.ª ZE Angélica Pollyana Queiroz de Medeiros 

Isadora de Castro Silva 

10 a 16/06/2019 

a partir de 17/06/2019 

Belo Vale/338.ª ZE Felipe Faria de Oliveira a partir de 03/06/2019 

Bonfinópolis de Minas/329.ª ZE Sofia Frange Miziara Oliveira a partir de 06/06/2019 

Buritis/324.ª ZE Thalita Célia de Oliveira a partir de 03/06/2019 

Coromandel/96.ª ZE Aloísio Cunha Soares Júnior 19 a 28/06/2019 

Diamantina/101.ª ZE Luciana Teixeira Guimarães Christófaro 29/05 a 31/10/2019 

Inhapim/128.ª ZE Mateus Beghini Fernandes a partir de 24/06/2019 

Jequeri/339.ª ZE Juarez Serafim Leite Júnior a partir de 04/06/2019 
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Monte Carmelo/181.ª ZE Diego Martins Aguillar a partir de 05/06/2019 

Piranga/217.ª ZE Kepler Cota Cavalcante Silva a partir de 07/06/2019 

Turmalina/336.ª ZE Cristiano Moreira Silva a partir de 05/06/2019 

Visconde do Rio Branco/284.ª ZE  Luiz Fernando Câmara Simões Júnior a partir de 03/06/2019 
 

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PR-MG-00040187-2019| 

PORTARIA Nº 228, DE 28 DE JUNHO DE 2019 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM MINAS GERAIS, no exercício de suas atribuições legais, considerando: 

a) o sistema de rodízio de Promotores de Justiça investidos nas funções eleitorais instituído pela Portaria nº 049/2009/PRE/MG; 

b) o afastamento, por motivo de férias e/ou compensação, dos Promotores de Justiça que oficiam perante as zonas eleitorais abaixo 

especificadas; 

c) a indicação efetuada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do Of.GAB/1956/2019, em que 

afirma a não incidência das vedações do art. 1º, §1º da Resolução nº 30/2008 do CNMP. 

R E S O L V E: 

Designar os Promotores de Justiça indicados para exercerem, em caráter de SUBSTITUIÇÃO, as atribuições eleitorais do Ministério 

Público Federal perante as zonas eleitorais especificadas, na forma da tabela abaixo: 
 

Açucena/3.ª ZE Marcelo Valadares Lopes Rocha Maciel 05/06 a 04/07/2019 

Águas Formosas/4.ª ZE Agenor Andrade Leão 

Marcele Cristina Cavalcanti Amaro 

13 a 16/06/2019 

17 a 19/06/2019 

Belo Horizonte/33.ª ZE  Bruno Alexander Vieira Soares 17 a 19/06/2019 

Brasília de Minas/50.ª ZE Wagner Noronha Neves 17 a 28/06/2019 

Cachoeira de Minas/300.ª ZE Alessandro Ramos Machado 18 a 26/06/2019 

Capelinha/67.ª ZE Cristiano Moreira Silva 24 a 30/05/2019 

 

Conceição das Alagoas/82.ª ZE Andressa Isabelle Ferreira Barreto 31/05 a 04/06/2019 

Conselheiro Pena/89.ª ZE Ìgor Citeli Fajardo Castro 10 a 19/06/2019 

Coração de Jesus/94.ª ZE Rodrigo Wellerson Guedes Cavalcante 27/06 a 24/07/2019 

Diamantina/101.ª ZE Sophia Goreti Rocha Machado 24 a 28/06/2019 

Entre Rios de Minas/106.ª ZE Adriana Vital do Valle 

Felipe Guimarães Amantéa  

05 e 06/06/2019 

07/06/2019 

Galileia/117.ª ZE Mariana Cristina Diniz dos Santos 11 a 14/06/2019 

Ibiraci/127.ª ZE Emílio Carlos Walter 24/06 a 05/07/2019 

Lagoa da Prata/156.ª ZE Luís Augusto de Rezende Pena 27/05 a 10/06/2019 

Montes Claros/185.ª ZE Maria Cristina Santos Almeida 10 a 26/06/2019 

Montes Claros/317.ª ZE Rodrigo Wellerson Guedes Cavalcante 17/06 a 10/07/2019 

Muriaé/187.ª ZE Sílvio José Marques Landim 31/05 a 12/06/2019 

Patos de Minas/330.ª ZE Vanessa Dosualdo Freitas 14/06 a 09/07/2019 

Pirapora/218.ª ZE Clara Maria Hoehne Sepúlveda 03 a 07/06/2019 

Ponte Nova/224.ª ZE Cyntia Campos Giro 17 a 29/06/2019 

Rio Vermelho/294.ª ZE Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães 

Rafael Benedetti Parisotto 

30/05 a 07/06/2019 

10 a 19/06/2019 

Santos Dumont/250.ª ZE  Flávia Maria Carpanez de Mello 10 a 13/06/2019 

São João Nepomuceno/258.ª ZE Soraya da Silva Guedes Nascimento 03 a 14/06/2019 

Sete Lagoas/263.ª ZE Marcelo Augusto Vieira 7 a 12; 17 e 18/06/2019 

Turmalina/336.ª ZE Augusto Reis Ballardim 24/06 a 05/07/2019 

Várzea da Palma/310.ª ZE Fernanda de Paula Silva 

Clara Maria Hoehne Sepúlveda 

18 a 23/06/2019 

24 a 30/06/2019 

Virginópolis/283.ª ZE Luciano Sotero Santiago 

Rafael Benedetti Parisotto 

30/05 a 06/06/2019 

07 a 19/06/2019 
 

ANGELO GIARDINI DE OLIVEIRA 

Procurador Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSS-MG-00003636-2019| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 13, DE 28 DE JUNHO DE 2019 
 

Procedimento Preparatório nº 1.22.004.000009/2019-86, para apurar dano ambiental decorrente de introdução de gado em área 

regularizada do Parque Nacional da Serra da Canastra por Edvander Faria Ferreira, conforme Auto de Infração nº 020731 lavrado pelo ICMBio. Termo 

de Ajustamento de Conduta firmado. PARTES: Compromitente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República FLÁVIA 

CRISTINA TAVARES TORRES. Compromissário: EDVANDER FARIA FERREIRA. OBJETO: Promover a recuperação da área, com elaboração de 
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PRAD a ser executado após aprovação pelo ICMBio e compensação pelos danos ambientais causados mediante aquisição de uma placa a ser fixada no 

local, conforme layout apresentado pelo ICMBio e doação de materiais ao PNSC, conforme lista encaminhada pela autarquia. VIGÊNCIA: 2 anos. DATA 

DA ASSINATURA: 27/06/2019. ASSINATURA: FLÁVIA CRISTINA TAVARES TORRES e EDVANDER FARIA FERREIRA. 

 

FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-ATM-PA-00006554-2019| 

PORTARIA Nº 13, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e CONSIDERANDO: 

a) o rol de atribuições elencadas nos artigos 127 e 129 da Constituição da República; 

b) a incumbência prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/93; 

c) relatos de ativistas e defensores dos direitos LGBTQI+ sobre a discriminação e a violência sofridas por pessoas por causa da 

orientação sexual e identidade de gênero; 

d) a carência de informações quanto a contatos de instituições públicas ou privadas com atuação vocacionada a defesa das pessoas 

LGBTQI+; 

e) considerando o disposto no artigo 8º, II da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e tendo em vista a 

necessidade de acompanhar e fiscalizar fato objeto de representação que não enseja a instauração de inquérito civil ou que demanda o acompanhamento 

de e fiscalização de forma continuada de políticas públicas ou instituições; 

Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com objetivo de “acompanhar e fiscalizar a efetividade do direito a 

igualdade nas perspectivas de reconhecimento, não discriminação, e respeito às diferenças das pessoas LGTBQI+ nos municípios de abrangência da 

Procuradoria da República em Altamira/PA”, pelo que se determina após os registros de praxe: 

1) publique-se a presente Portaria, nos termos do artigo 9, da Resolução 174/2017; 

2) cumpra-se as determinações contidas no despacho de instauração deste Procedimento Administrativo. 

 

SADI FLORES MACHADO 

Procurador Da Republica 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PR-PA-00030464-2019| 

PORTARIA Nº 22, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

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 e na Resolução nº 87, de 3.8.2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal, 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 que a Constituição Federal garantiu, aos trabalhadores rurais e urbanos, o direito ao piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho (art. 6º, V); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal arrola, como princípios educacionais, a valorização dos profissionais da educação 

escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, e 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 205, incisos V e VIII); 

CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) estabelece como um dos princípios 

do ensino a valorização do profissional da educação escolar (art. 3º, X); 

CONSIDERANDO que a LDB preconiza que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos e carreira do magistério público, piso salarial profissional (art. 67, III); 

CONSIDERANDO que a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, estabeleceu, como meta, a 

valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até 2014; 

CONSIDERANDO que essa mesma Lei 13.005 projeta, para até 2016, a existência de planos de carreira para os profissionais da 

educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, desde janeiro de 2019, o Ministério da Educação definiu um reajuste de 4,17%, passando o piso salarial dos 

professores para R$ 2.557,74 e que não há uma política nacional do Ministério da Educação de controle e divulgação do cumprimento dessa obrigação 

nos estados e municípios; 

CONSIDERANDO que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.738 de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, ainda não é completamente cumprida e que não há previsão de sanções quanto ao seu descumprimento; 

CONSIDERANDO que a s disposições relativas ao piso salarial de que trata a Lei 11.738 serão aplicadas a todas as aposentadorias 

e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.738 entende por profissionais do magistério público da educação básica aqueles que desempenham 

as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 
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coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação 

mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional; 

CONSIDERANDO que, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 11.738/2008, a União será responsável por cooperar tecnicamente com 

o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aplicação de seus recursos; 

CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, desde 2009, elaborar ou adequar seus Planos 

de Carreira e Remuneração do Magistério tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 

da educação básica, nos termos do art. 6º da Lei 11.738/2008; 

CONSIDERANDO a importância da valorização dos profissionais da educação para o desenvolvimento econômico, social e cultural 

do país como um todo; 

CONSIDERANDO que a Administração Pública, aí incluídas as Secretarias de Educação e Tribunais de Contas, possuem o dever de 

adotar medidas para o cumprimento da lei do piso; 

CONSIDERANDO que, conforme art. 4º da lei 11.738/2008, a União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no 

inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o dessa Lei, nos 

casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária 

para cumprir o valor fixado; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, em seu art. 2º, estatui que o FUNDEB destina-se à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua digna remuneração; 

CONSIDERANDO o teor do OFÍCIO CIRCULAR nº 12/2019/PFDC/MPF, da lavra da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

e da Coordenação do Grupo de Trabalho Educação em Direitos Humanos da PFDC, o qual encaminha sugestão de minuta de ofícios a serem expedidos 

às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e aos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais sobre o cumprimento do piso salarial do magistério 

público da educação básica, bem como sugere, também, a instauração de procedimento extrajudicial com a finalidade de facilitar o acompanhamento da 

questão; 

Resolve, com base na Resolução CNMP nº 174/2017, art. 8º, II, instaurar PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO, a fim de 

que seja dada a devida escolta à situação em comento, pelo que: 

Determino: 

1 – Autue-se a portaria de instauração do Procedimento de Acompanhamento vinculado à Procuradoria Federal dos Direitos do 

Cidadão; 

2 – Dê-se conhecimento da instauração deste Procedimento de Acompanhamento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

(art. 6º da Resolução n.º 87, de 2006, do CSMPF), sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação, no Diário Oficial, conforme disposto no art. 

16º da Resolução nº 87, de 2006, do CSMPF; 

3 – Antes, porém, determino a expedição de ofícios: [1] AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ E AO TRIBUNAL 

DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informem se há complementação do FUNDEB para cumprimento 

do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica; [2] À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ E À 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informem se a remuneração dos profissionais do 

magistério público da educação básica está em conformidade com o que estabelece a Lei 11.738/2008 (piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica) e, em caso de não cumprimento, quais as providências que estão sendo adotadas. Remeter, com 

a resposta, documentos que comprovem o valor pago atualmente; 

 

PAULO ROBERTO SAMPAIO ANCHIETA SANTIAGO 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARAÍBA 
##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-CGD-PB-00004137-2019| 

PORTARIA Nº 25, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

A Dra. Acácia Soares Peixoto Suassuna, Procuradora da República, lotada na PRM/Campina Grande/PB, no uso de suas atribuições 

legais, com fulcro na Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

RESOLVE: 

Converter em Inquérito Civil, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – 

CNMP, e art. 4º da Resolução nº 87/06 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, o procedimento nº. 1.00.000.006355/2019-75, 

instaurado para apurar possíveis invasões de casas do Programa “Minha Casa Minha Vida”, situadas no Município de Frei Martinho/PB. 

Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 

I. Registre-se e autue-se, conforme o art. 5º da Resolução n.º 87/2006 – CSMPF; 

II.  Proceda-se a comunicação à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, via Sistema Único, a fim de que lhe seja dada a devida 

publicidade, nos termos do art. 16 da Resolução nº 87/2006, em observância ao art. 6º da Resolução nº 87/2006; 

III. Cumpram-se as diligências apontadas no Despacho nº 993/2019(GABPRM1-ASPS); 

IV. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução nº 

23/2007 - CNMP e art. 15 da  Resolução nº 87/2006 – CSMPF. 

Campina Grande (PB), 22 de junho de 2019. 

 

ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 

Procuradora da República 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00046110-2019| 

PORTARIA Nº 338, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto vencedor de nº 3900/2019, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por maioria na Sessão Ordinária 

nº 743 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República CARLOS HENRIQUE MACEDO BARA para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5001671-91.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00046109-2019| 

PORTARIA Nº 339, DE 28 DE JUNHO DE 2019 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto vencedor de nº 3925/2019, do relator Cláudio Dutra Fontella, acolhido por maioria na Sessão Ordinária nº 743 

da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar a Procuradora da República ANDRESSA CAROLINE DE OLIVEIRA ZANETTE para, como órgão do Ministério Público 

Federal, dar prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5004011-08.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00046291-2019| 

PORTARIA Nº 343, DE 1º DE JULHO DE 2019 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 3920/2019, do relator Claudio Dutra Fontella, acolhido por maioria na Sessão Ordinária nº 743 da 2ª 

Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ANDRE BORGES ULIANO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5001704-81.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 

 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00046290-2019| 

PORTARIA Nº 344, DE 1º DE JULHO DE 2019 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 3924/2019, do relator José Adonis Callou de Araújo Sá, acolhido por maioria na Sessão Ordinária nº 743 

da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ANDRE BORGES ULIANO para, como órgão do Ministério Público Federal, dar 

prosseguimento à persecução penal nos autos nº 5003151-07.2019.4.04.7005, em trâmite na 4ª Vara Federal de Cascavel. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00046289-2019| 

PORTARIA Nº 345, DE 1º DE JULHO DE 2019 
 

A PROCURADORA-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o contido na Portaria nº 458/98, de 02 de julho de 1998, do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, que delega 

competência para a chefia da PR/PR, e 

considerando o voto de nº 3929/2019, da relatora Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, acolhido por unanimidade na Sessão Ordinária 

nº 744 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, resolve: 

Designar o Procurador da República ROBSON MARTINS para, como órgão do Ministério Público Federal, dar prosseguimento à 

persecução penal nos autos nº 1.25.000.002340/2019-69, em trâmite na Procuradoria da República no Estado do Paraná. 
 

PAULA CRISTINA CONTI THÁ 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00045998-2019| 

PORTARIA Nº 55, DE 22 DE ABRIL DE 2019 
 

 Determina conversão em inquérito civil. 
 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
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a) considerando a incumbência prevista nos arts. 6º, VII, b, e 7º, I, da Lei Complementar n. 75/1993; 

b) considerando o disposto nas Resoluções n. 13/2006, n. 23/2007 e n. 63/2010, todas do Conselho Nacional do Ministério Público; 

c) considerando que o objeto destes autos 1.25.007.000179/2018-48 insere-se no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o decurso do prazo de tramitação deste feito; e 

e) considerando que há diligências em curso para apuração dos fatos: 

Determino que a Secretaria converta o presente procedimento preparatório em inquérito civil. 

 

JOAO GUALBERTO GARCEZ RAMOS 

Procurador da Republica 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DA PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00061387-2019| 

PORTARIA Nº 739, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

Designa o Procurador da República titular do 15º Ofício da PR/RJ para atuar na 

Notícia de Fato nº 1.30.001.002251/2018-61. 

 

A PROCURADORA-CHEFE SUBSTITUTA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, artigo 11 da Lei 13.024 de 26 de agosto de 2014 e 

artigo 62, IV da Lei Complementar nº 795 de 20 de maio de 1993, bem como a não homologação da manifestação da  Procuradora da República 

SOLANGE MARIA BRAGA DIAS e a indicação, pela regra de distribuição da PR-RJ, ao titular do 15º Ofício para atuar na Notícia de Fato nº 

1.30.001.002251/2018-61, resolve: 

Art. 1º Designar o Procurador da República titular do 15º Ofício da PR-RJ, atualmente ocupado pelo Procurador da República 

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA, para atuar na Notícia de Fato nº 1.30.001.002251/2018-61, dando prosseguimento na apuração dos fatos, 

de acordo com a manifestação da egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 

Art. 2º Aplicam-se, para as hipóteses de afastamento do Procurador da República titular do ofício designado, as regras de substituição 

dispostas nas Portarias PR-RJ Nº 578/2014, de 20 de junho de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 115-Extrajudicial de 25/06/2017, página 84), e PR-RJ Nº 

983/2014, de 26 de setembro de 2014 (publicada no DMPF-e Nº 178-Administrativo de 29/06/2017, página 60). 

Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

CARMEN SANTANNA 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-IPE-RJ-00002747-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no uso de suas atribuições constitucionalmente 

definidas no artigo 129, III, da Constituição da República de 1988, e com fulcro, ainda, no artigo 6º, VII, “b”, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio 

de 1993; 

CONSIDERANDO ser função institucional 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; 

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pela proteção do meio ambiente, ex vi do art. 129, inciso 

III, da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento das obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta, no bojo do Inquérito Civil nº 1.30.004.000108/2015-62, com a empresa PEDRAS DO BRASIL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Ltda; 

CONSIDERANDO as previsões constantes dos arts. 8° e seguintes da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional 

do Ministério Público, que disciplinam a instauração e a tramitação do Procedimento Administrativo no âmbito do Ministério Público; 

Assim, com o objetivo de evitar eventual tumulto na tramitação dos autos principais, ante o prolongamento temporal da execução do 

referido TAC, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado a este 2º Ofício, para acompanhar e fiscalizar 

o cumprimento das cláusulas do TAC celebrado. 

 

PAULA CRISTINE BELLOTTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-IPE-RJ-00002750-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, especificamente as previstas nos artigos 127 e 129, inciso II, da Constituição da República, e no artigo 6º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 75/93; 

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 que a Constituição Federal garantiu, aos trabalhadores rurais e urbanos, o direito ao piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho (art. 6º, V); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal arrola, como princípios educacionais, a valorização dos profissionais da educação 

escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, e 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública (art. 205, incisos V e VIII); 
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CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/96) estabelece como um dos princípios 

do ensino a valorização do profissional da educação escolar (art. 3º, X); 

CONSIDERANDO que a LDB preconiza que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos e carreira do magistério público, piso salarial profissional (art. 67, III); 

CONSIDERANDO que a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, estabeleceu, como meta, a 

valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até 2014; 

CONSIDERANDO que essa mesma Lei 13.005 projeta, para até 2016, a existência de planos de carreira para os profissionais da 

educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que, desde janeiro de 2019, o Ministério da Educação definiu um reajuste de 4,17%, passando o piso salarial dos 

professores para R$ 2.557,74 e que não há uma política nacional do Ministério da Educação de controle e divulgação do cumprimento dessa obrigação 

nos estados e municípios; 

CONSIDERANDO que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) 

horas semanais; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.738 de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica, ainda não é completamente cumprida e que não há previsão de sanções quanto ao seu descumprimento; 

CONSIDERANDO que as disposições relativas ao piso salarial de que trata a Lei 11.738 serão aplicadas a todas as aposentadorias e 

pensões dos profissionais do magistério público da educação básica; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.738 entende por profissionais do magistério público da educação básica aqueles que desempenham 

as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e 

coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação 

mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional; 

CONSIDERANDO que, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei 11.738/2008, a União será responsável por cooperar tecnicamente com 

o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aplicação de seus recursos; 

CONSIDERANDO que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem, desde 2009, elaborar ou adequar seus Planos 

de Carreira e Remuneração do Magistério tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público 

da educação básica, nos termos do art. 6º da Lei 11.738/2008; 

CONSIDERANDO a importância da valorização dos profissionais da educação para o desenvolvimento econômico, social e cultural 

do país como um todo; ribunais de Contas, possuem o dever de adotar medidas para o cumprimento da lei do piso; 

CONSIDERANDO que, conforme art. 4º da lei 11.738/2008, a União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no 

inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3º dessa Lei, nos 

casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária 

para cumprir o valor fixado; 

CONSIDERANDO que a Lei 11.494, de 20 de junho de 2007, em seu art. 2º, estatui que o FUNDEB destina-se à manutenção e ao 

desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua digna remuneração; 

CONSIDERANDO que os recursos do Fundeb recebidos por Estados e Municípios devem ser aplicados exclusivamente nos 

respectivos âmbitos de atuação prioritária, com ao menos 60% na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em atividade (ADCT, 

Art. 60, IV e XII); 

DETERMINO a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o objetivo de "Acompanhar as providências adotadas 

pelas secretarias municipais de educação no Noroeste Fluminense para cumprimento do piso salarial do magistério público da educação básica". 

I – SOLICITE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ÀS  SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATRIBUIÇÃO DESTA PRM que informem se a remuneração dos profissionais do magistério público 

da educação básica está em conformidade com o que estabelece a Lei 11.738/2008 e, em caso de não cumprimento, quais as providências que estão sendo 

adotadas; 

II – SOLICITE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que informe se há complementação do 

FUNDEB para cumprimento do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica nos municípios da região Noroeste Fluminense; 

Solicite-se a publicação da presente portaria (art. 9º da Res. 174/2017 CSMPF). 

 

CLÁUDIO CHEQUER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-IPE-RJ-00002748-2019| 

PORTARIA Nº 3, DE 25 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais, conferidas pelos arts. 127, caput, e 129, incisos II e III, ambos da Constituição da República; 

CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 12/2019/1ªCCR/MPF, Exma. Coordenadora da Colenda 1.ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do Ministério Público Federal Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, sobre uso e ocupação no perímetro das rodovias (faixa de domínio) localizadas 

na área de atribuição da PRM Itaperuna, bem como sobre a atuação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT na inventariança 

do patrimônio público federal 

CONSIDERANDO o ofício nº 20/2019 do Departamento Nacional Infraestrutura e Transportes – DNIT, que em resposta à requisição 

ministerial, em relação à faixa de domínio da rodovia BR-356/RJ, que há ocupações irregulares em vários segmentos, que tão logo constatadas são 

embargadas e, havendo disponibilidade operacional, são removidas, e que, na falta dessa disponibilidade, é acionada a Superintendência Regional no 

Estado do Rio de Janeiro que encaminha para a Procuradoria Federal Especializada junto ao DNIT, para providências decorrentes; 
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CONSIDERANDO ser o Ministério Público 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 (artigo 127, caput, da Constituição Federal e artigo 

1º da Lei Complementar n.º 75/1993 – Lei Orgânica do Ministério Público Federal); 

CONSIDERANDO o disposto nos incisos II, do artigo 8.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 

Ministério Público – CNMP; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 9.º da Resolução n.º 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público 

– CNMP; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento com o objetivo de acompanhar a identificação e a 

regularização, pelo DNIT, das faixas de domínio das rodovias federais integrantes do SNV, no limite da faixa de atribuição territorial da PRM Itaperuna 

(Italva e Itaperuna), requisitando-se, à Superintendência Regional do DNIT, no prazo de 20 (vinte) dias: 1) Informe sobre a existência do uso e ocupação 

no perímetro das rodovias (faixa de domínio); 2) se a procuradoria do DNIT tem feito inventário do patrimônio e, no caso de constatada a invasão, tem 

realizado as reintegrações de posse ou cobrança de espaço público na faixa de domínio. 

 

PAULA CRISTINE BELLOTTI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00008916-2019| 

PORTARIA Nº 7, DE 14 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, com fundamento nas disposições 

constitucionais e legais, 

CONSIDERANDO a atribuição do Ministério Público Federal para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 

de outros interesses difusos e coletivos (art. 6º, inciso VII, “b”, da Lei Complementar 75/93); 

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 129, inciso II, da Constituição da República é função institucional do MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL proteger o patrimônio público e social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que o dispositivo 6º, inciso XX, da Lei Complementar 75/93 prevê, dentre as atribuições do Ministério Público 

Federal, “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 o teor de denúncia apresentada pelo Movimento Baía Viva, acerca de vazamentos de óleo na Baía de Guanabara 

(PR-RJ -00032303/2019); 

CONSIDERANDO o teor do Ofício 1ª PJTC/478/19, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que encaminha propostas 

do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO com o seguinte objeto: “Apurar os danos ambientais causados pelo 

derramamento de óleo na Baía de Guanabara”. 

Como providências iniciais, DETERMINO: 

I – O arquivamento de cópia da presente portaria em pasta própria desta Procuradoria da República, realizando-se as anotações 

pertinentes no cadastro informatizado da Procuradoria da República; 

II – O encaminhamento, por meio eletrônico, de informação à PFDC, sobre a instauração deste Inquérito Civil Público, com cópia 

desta portaria, nos termos da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, solicitando a respectiva publicação; 

III – A realização de reunião com os atores envolvidos (MP/RJ, Comitê da Região Hidrográfica, Movimento Baía Viva); 

IV – Após, a solicitação de informações à REDUC. 

 

JULIO JOSÉ ARAUJO JUNIOR 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PRM-JOA-RJ-00008841-2019| 

PORTARIA Nº 15, DE 17 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 e 

129 da Constituição da República de 1988, bem como art. 6º, VII, da Lei Complementar n° 75/93 e 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 75/93 prevê em seu artigo 6º, VII, “b” ser atribuição do Ministério Público Federal 

promover o inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, bem como o disposto nas Resoluções nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

e nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprofundamento na investigação do Procedimento em epígrafe, RESOLVE: 

Art. 1° Converter a Notícia de Fato n° 1.30.017.000618/2018-33 em Inquérito Civil, que apresentará a seguinte ementa: “Patrimônio 

Público – Residual – Improbidade. Apurar eventual ato de improbidade administrativa em suposta promoção pessoal durante a realização da 10ª Edição 

da Feira do Produtor Rural, em Miguel pereira, na utilização do palco de shows para ‘agradecimentos’ a autoridades envolvidas na organização do 

evento.” 

Art. 2º Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00061092-2019| 

PORTARIA Nº 176, DE 3 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que subscreve, no exercício das atribuições conferidas pelo 

art. 129, inciso III, da Constituição da República de 1988, pelo art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93, pelas regras contidas no art. 2º da 
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Resolução 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, bem como nos arts. 1º a 

4º da Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 

objetivos institucionais do Ministério Público, estabelecidos no art. 127, caput, da Constituição Federal, incumbindo aos membros da instituição zelar 

pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados à coletividade, promovendo as 

medidas necessárias a sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos, conforme artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, alínea “b” e XIV, 

alínea “d”, da Lei Complementar 75/93 e artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa de 

interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que tramita no Ofício da Tutela Coletiva da Saúde o procedimento preparatório nº 1.30.001.004991/2018-32, 

instaurado com o escopo de apurar suposta irregularidade no curso do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 92/2017, processo 

33374.4011051/2017-24, realizado pelo Hospital Federal de Bonsucesso para a contratação de empresa de vigilância; 

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de diligências instrutórias complementares, já definidas nos respectivos autos; 

RESOLVE, em observância aos termos do artigo 4º, §§1º e 4º da Resolução nº 87/2006, alterada pela redação da Resolução 106/2010, 

ambas do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e dos artigos 2º, §§ 4º, 6º e 7º da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério 

Público, converter em INQUÉRITO CIVIL o procedimento preparatório nº 1.30.001.004991/2018-32, para o prosseguimento das investigações. 

Autue-se. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, 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. 

 

ALINE MANCINO DA LUZ CAIXETA 

Procuradora da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00025588-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, que ao final subscreve, no exercício 

das atribuições legais que lhes foram conferidas pela Resolução nº 159/2015, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Considerando as recentes alterações efetuadas pela Resolução CSMPF nº 191, de 5.2.2019, que determinou a manutenção de escala 

de membros para atuação em regime de plantão eleitoral (art. 1º, §2º, da Resolução CSMPF nº 159/2015), a ser veiculada por portaria subscrita pelo (a) 

Procurador (a) Regional Eleitoral em cada Estado (art. 2º da Resolução CSMPF nº 159/2015); 

Considerando a aprovação da proposta de implantação do polo de atuação concentrada no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral 

do Estado do Rio Grande do Norte e de repartição de atribuições entre os ofícios eleitorais especializados, por meio da Portaria PGR/MPF nº 220, de 

25.03.2019; 

Considerando que foi deliberado, em reunião para instalação do núcleo eleitoral neste Estado, ocorrida no dia 1º de abril de 2019, que 

o plantão eleitoral será exercido, alternadamente, pelo (a) titular da Procuradoria Regional Eleitoral e pelos integrantes dos ofícios eleitorais 

especializados, 

RESOLVE: 

Art. 1º – Divulgar a escala do plantão eleitoral da Procuradoria Regional Eleitoral no Rio Grande do Norte, referente ao período de 

1º a 31.07.2019: 

 

FUNÇÃO PROCURADOR PERÍODO 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA 

FONSECA 

1 a 7 de julho de 2019. 

PROCURADOR ELEITORAL AUXILIAR RENAN PAES FÉLIX 8 a 14 de julho de 2019. 

PROCURADOR ELEITORAL AUXILIAR FERNANDO ROCHA DE ANDRADE 15 a 21 de julho de 2019. 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL 

SUBSTITUTO 

KLEBER MARTINS DE ARAÚJO 22 a 28 de julho de 2019. 

PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA 

FONSECA 

29 a 31 de julho de 2019. 

 

Art. 2º – Ficam revogadas as disposições anteriores que, de qualquer modo, contrariem a presente portaria. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RN - PR-RN-00025617-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais 
conferidas pelo art. 129 da Constituição Federal, e: 

a) considerando o rol de atribuições previstas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) considerando a incumbência disposta no art. 6º, VII, b, e no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993; 
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c) considerando que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) considerando o disposto na Resolução n.º 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público; 

e) considerando os elementos constantes do presente procedimento extrajudicial e a necessidade de se prosseguir na instrução do 

feito, com realização de outras diligências para o perfeito deslinde da questão; 

RESOLVE CONVERTER a Notícia de Fato n.º 1.28.000.000649/2019-11 em Inquérito Civil, tendo por objeto, em atendimento ao 

contido no art. 4º, da Resolução CNMP n.º 23/2007, a apuração dos fatos abaixo especificados: 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS FATOS INVESTIGADOS: Possíveis irregularidades na prestação de contas do Caixa Escolar da 

Escola Estadual “Dr. Manoel Dantas”, situada nesta capital, envolvendo recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 

destinados ao PDE/ESCOLA, referente ao ano de 2010. 

POSSÍVEIS RESPONSÁVEIS: IRANILDE MARIA BERNARDO DA SILVA E FRANCISCA ROSA DE MELO. 

AUTOR DA REPRESENTAÇÃO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

Determina a publicação desta Portaria no sítio oficial da Procuradoria da República no Rio Grande do Norte, nos termos do que prevê 

os arts. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP n.º 23/2007. 

Determina, por fim, que sejam realizados os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático. 

Cumpra-se. 

 

RONALDO SÉRGIO CHAVES FERNANDES 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-LAJ-RS-00001137-2019| 

PORTARIA Nº 2, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador da República signatário, em exercício na Procuradoria da República 

no Município de Lajeado/RS, no uso de suas atribuições constitucionais (artigo 129, caput, e incisos I e IX, da Constituição da República), legais (artigo 

6º, inciso V; artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993) e regulamentares (artigos 8º a 13 da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, “a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 

CONSIDERANDO que a Carta Magna, em seu artigo 37, prevê que a “administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência”; 

CONSIDERANDO que a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração 

Pública Federal, em seu artigo 48, prevê que “A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre 

solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”; 

CONSIDERANDO que o mesmo Diploma Legal, em seu artigo 49, dispõe que, “Concluída a instrução de processo administrativo, 

a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”; 

CONSIDERANDO que, mediante pesquisa realizada em 12/03/2019, no Sistema e-Proc da Justiça Federal, verificou-se a tramitação, 

junto à Vara Federal de Lajeado/RS, de 32 (trinta e dois) mandados de segurança (Certidão PRM-LAJ-RS-00000439/2019) impetrados em face de 

autoridades titulares de Agências da Previdência Social do IINSS situadas da área de atribuição desta Procuradoria da República, haja vista que os 

impetrantes não tiveram analisados, por parte do INSS, no prazo legal de 30 (trinta) dias, seus requerimentos de concessão de benefício previdenciário, 

o que deu azo à autuação da Notícia de Fato nº 1.29.014.000022/2019-65; 

RESOLVE, com fulcro no art. 8º, II, da Resolução CNMP nº 174/2017, instaurar, com base nos autos da Notícia de Fato nº 

1.29.014.000022/2019-65, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

para “acompanhar as questões relacionadas à demora nas análises de requerimentos de concessão de benefício previdenciário, por parte das Agências da 

Previdência Social do INSS situadas da área de atribuição desta Procuradoria da República, as quais têm extrapolado o prazo legal de 30 (trinta) dias, 

previsto no artigo 49 da Lei nº 9.784/1999”. 

Solicite-se, por meio do Sistema Único, a publicação da presente portaria e afixe-se cópia no átrio da Procuradoria da República em 

Lajeado/RS, nos moldes do art. 9 da Resolução 174/2017/CNMP e dos arts. 4°, VI, e 7º, §2º, II, da Resolução nº 23/07/CNMP. 

 

FERNANDO MACHIAVELLI PACHECO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00006540-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no exercício das suas atribuições constitucionais (art. 127 e art. 129, ambos da Constituição 

da República), legais (arts. 5°, 6º e 7°, todos da Lei Complementar n° 75/93) e regulamentares (art. 2º e art. 4º da Resolução CSMPF nº 87/2010), e 

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 

1º, III, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, conforme art. 3º, IV, da Constituição Federal; 

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 a sua garantia; promover o 

Inquérito Civil e a Ação Civil Pública para a proteção do patrimônio público e social a de outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais 

difusos e coletivos; e ainda defender judicialmente esses direitos (art. 129, II, III e V, da CF e arts. 5º, I e III, "e", e 6º, VII, "a", "b", "c" e "d", da LC nº 

75/93); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 7º, I, da LC nº 75/93, incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao 

exercício de suas funções institucionais, instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º, I e II, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração), são princípios e diretrizes da política 

migratória o repúdio e a prevenção à xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação, bem como o reconhecimento da universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 

CONSIDERANDO que o imigrante é a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelece, temporária 

ou definitivamente, no Brasil, nos termos do art. 1º, § 1º, II, da Lei 13.445/17; 

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes senegaleses no Município de Passo Fundo/RS em obter empregos 

formais; e 

CONSIDERANDO a necessidade de realizar outras diligências apuratórias para verificar se houve violação aos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da isonomia na operação direcionada aos imigrantes. 

RESOLVE converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, com a adoção das seguintes providências: 

1. Registro e autuação desta documentação, pelo Setor Jurídico, no sistema Único, como “Inquérito Civil”, vinculado à PFDC, 

registrando-se o seu objeto: “apurar eventual violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade em operação que a Prefeitura 

Municipal de Passo Fundo, a Receita Federal e a Polícia Federal têm realizado na repressão da venda de mercadorias(comércio ambulante) por 

estrangeiros residentes no município”. 

2. Remessa, no prazo de 10 (dez) dias, de cópia da presente portaria à PFDC, por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Resolução 

CSMPF nº 87/2010, por meio de cadastro no Sistema Único que possibilite sua publicação (art. 4º, inciso VI, da Resolução CNMP nº 23/2007 e art. 16, 

§1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010). 

3. Afixação desta Portaria, pelo prazo de 10 (dez) dias, no quadro de avisos da recepção da Procuradoria da República no Município 

de Passo Fundo (art. 4º, VI, da Resolução CNMP nº 23/2007). 

4. Após, voltem os autos conclusos. 

 

CARLOS EDUARDO RADDATZ CRUZ 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-PFU-RS-00006535-2019| 

PORTARIA Nº 17, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais 

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e; 

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 (art. 5º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993); 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público da União promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, III, e Lei Complementar n° 75/93, art. 5º, II, “d”, 

e art. 6º, VII); 

CONSIDERANDO o advento da Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que regulamenta a 

instauração e tramitação do inquérito civil; 

CONSIDERANDO que o art. 109, I, da Constituição Federal atribui aos juízes federais competência para as causas que envolvam o 

interesse da União; 

CONSIDERANDO, que é função institucional do Ministério Público Federal defender judicialmente os direitos e interesses das 

populações indígenas (CF, art. 129, V); 

CONSIDERANDO, ainda, a expiração do prazo de tramitação do PP n. 1.29.004.000391/2018-96; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL (indígenas e minorias) para apurar a prática de supostas agressões psicológicas a indígenas 

junto à Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, em Passo Fundo/RS. 

Dessa forma, determino ao cartório que, após proceder ao registro do presente inquérito: 

1) autue-se a portaria; e 

2) cumpra-se o item 2 do despacho exarado. 

 

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005301-2019| 

PORTARIA Nº 37, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

O Ministério Público Federal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferidas pelo art. 129, incisos III e VI, da 

Constituição da República, arts. 6º, inciso VII, alínea “b”, 7º, inciso I, e 8º, inciso II, e §§ 2º e 3º, todos da Lei complementar n. 75/93; Lei n. 7.347/85 e, 

Considerando o recebimento de cópia dos documentos que integram a Busca e Apreensão n. 010/2.19.0006489-5, oriunda da Polícia 

Ambiental de Caxias do Sul, que dão conta da apreensão de aves em estabelecimentos comerciais e residências de criadores em Caxias do Sul, nas datas 

de 22 e 23 de maio deste ano; 

Considerando as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público Federal de defesa do meio ambiente, previstas no artigo 

129, incisos III e VI, da Constituição Federal e artigo 5º, inc. II, alínea “d”, e inc. III, alínea “d”, da Lei Complementar 75/93; 

Considerando a autuação, nesta Unidade do MPF, da Notícia de Fato n. 1.29.002.000178/2019-85 com base na documentação 

mencionada; 

Considerando que incumbe ao Ministério Público Federal, no exercício de suas funções, instaurar inquérito civil, procedimentos 

administrativos correlatos e pertinentes (Lei Complementar n. 75/93, art. 7º, inciso I, in fine), objetivando a proteção do meio ambiente (Lei 

Complementar n. 75/93, art. 6º, inciso VII, alínea “b”), resolve instaurar, com base no que dispõe a Resolução n. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho 

Superior do Ministério Público, inquérito civil, vinculado ao 1º Ofício desta Procuradoria da República no Município de Caxias do Sul, da temática 

"10114 - Fauna", tendo por objeto a apuração do possível manejo e criação irregulares de pássaros pelos autuados. 

Proceda-se às anotações e registros pertinentes. 
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Publique-se, em cumprimento ao art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF n. 87/2010, ficando dispensada a comunicação da instauração 

à Câmara Revisora, tendo em vista a orientação contida no Ofício Circular n. 30/2018 - 4ª CCR. 

Expeça-se ofício ao IBAMA para solicitar informações sobre a situação dos referidos criadores e estabelecimentos autuados, bem 

como os procedimentos para regularização. 

 

LUCIANA GUARNIERI 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00005235-2019| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 13 DE JUNHO DE 2019 

 

Inquérito Civil nº 1.29.002.000022/2017-32 

 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado no âmbito desta Procuradoria da República, ex officio, a partir de notícia veiculada pelo jornal 

Pioneiro, relatando medidas adotadas pelo Município de Caxias do Sul visando coibir o comércio informal nessa cidade, por meio da Operação Centro 

Legal, instituída pelo Município em 2017. 

Juntou-se cópias das referidas notícias jornalísticas (fls. 05/10). 

Oficiou-se à Secretaria de Urbanismo do Município (fls. 12), que alegou (fls. 14/15) tratar-se a "Operação Centro Legal" de uma 

operação "educativa e informativa" e afirmou que as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, de Cultura, de Turismo e a FAS 

estariam orientando e buscando alternativas para o encaminhamento dos fiscalizados a empregos formais e trabalhos como microempreendedores. 

Oficiou-se à FAS (fl. 11), que afirmou (fl. 16) ter acompanhado algumas fiscalizações das Secretaria de Urbanismo e de 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, ter feito um mapeamento do perfil dos fiscalizados e ter orientado em relação ao registro no CRAS 

para fins de atendimento a demandas de assistência social. 

Juntou-se cópias de notícias jornalísticas em relação à Feira Sem Fronteiras, instituída pelo Município (fls. 17/19), bem como em 

relação a suposto abuso cometido por guardas municipais na abordagem de vendedor ambulante (fl. 21). 

A Secretaria Municipal de Segurança Pública encaminhou informações acerca da abordagem que foi objeto da referida notícia 

jornalística, inclusive mídia digital com vídeos do ocorrido, relatório de ocorrência e termo de apreensão, e esclareceu que não haviam sido apurados 

indícios de irregularidades na abordagem (fls. 25/30). 

Juntou-se notícias jornalísticas acerca da Operação Centro Legal (fls. 31/33). 

Oficiou-se ao CAM e à Secretaria de Urbanismo, que encaminharam sugestões e projetos para a realocação dos migrantes vendedores 

de rua (fls. 38/55). 

Por fim, o CAM encaminhou informações (fls. 57), relatando que não havia recentes notícias ou relatos de abusos cometidos no 

âmbito da Operação Centro Legal, embora houvesse dificuldade de "diálogo com o poder executivo a respeito de tal temática". 

O objeto do presente IC era apurar a regularidade da Operação Centro Legal, promovida pelo Município de Caxias do Sul, que 

resultou na apreensão de mercadorias e na remoção de migrantes que praticavam comércio informal no centro dessa cidade, bem como as políticas 

adotadas visando garantir a subsistência dos fiscalizados. 

Após inúmeras diligências, não foram identificadas irregularidades cometidas pelo Município de Caxias do Sul no âmbito da referida 

Operação. 

Essa Operação teve como principal objeto fiscalizar e apreender mercadorias referentes às quais os vendedores não possuíam notas 

fiscais. O principal problema decorrente da referida Operação foram as implicações negativas para migrantes e minorias residentes nessa cidade que 

dependem da venda informal como principal meio de subsistência. 

Embora não existam, em princípio, óbices legais à fiscalização empreendida pelo Município, em muitos casos, a informalidade, ou 

mesmo a falta de notas fiscais de aquisição dos produtos vendidos, pode se dever à própria condição de vulnerabilidade e falta de conhecimento das 

normas por parte dos migrantes que praticam o comércio de rua. 

Apurou-se que o Município procurou alternativas para a realocação dos vendedores ambulantes, por exemplo, com a "Feira Sem 

Fronteiras", que ocorria uma vez por mês e reunia diversos vendedores, com exposição de suas mercadorias. Além disso, a FAS acompanhou algumas 

fiscalizações empreendidas, principalmente no início da Operação Centro Legal, promovendo um levantamento do perfil dos vendedores de rua e 

informando acerca das medidas de assistência social disponíveis. Cumpre ainda ressaltar que o Município desprendeu esforços para promover a 

formalização do trabalho dos vendedores nessa cidade. 

Finalmente, tramita atualmente nesta Procuradoria da República o Procedimento Administrativo n. 1.29.002.000165/2019-14, cujo 

objeto é "apurar a implementação de políticas públicas municipais voltadas ao público migrante em Caxias do Sul e, em especial, acompanhar o trâmite 

do Projeto de Lei n° 84/2018, da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, de autoria do Vereador Edson da Rosa", o que de certa forma abrange parcela 

do presente inquérito. 

Sendo assim, não tendo sido apurados indícios de irregularidades na atuação do Município no âmbito da Operação Centro Legal e 

considerando que as políticas municipais voltadas ao público migrante em Caxias do Sul serão acompanhadas pelo referido PA, não havendo outras 

diligências a serem empreendidas pelo Ministério Público Federal e inexistindo fundamento para a adoção das medidas previstas no art. 4º, I, III e IV da 

Resolução CSMPF nº 87/2006, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do expediente em epígrafe, determinando, em ato contínuo: 

i. Oficie-se ao Município e ao CAM a fim de lhes dar conhecimento da presente promoção de arquivamento, cientificando o CAM, 

inclusive, que até que seja homologada pela pelo Núcleo de Apoio Operacional da PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, poderão 

ser apresentadas razões escritas ou documentos, que serão juntadas aos autos para apreciação, nos termos do art. 9º, § 2°, da Lei n° 7347/85; 

ii. Publique-se, na forma do art. 16, § 1º, I da Resolução CSMPF nº 87/2006; e 

iii. Remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Operacional da PFDC na Procuradoria Regional da República da 4ª Região, para análise 

e homologação da presente decisão, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 7.347/85. 

 

FABIANO DE MORAES 

Procurador da Republica 
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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO PROCURADOR-CHEFE 

##ÚNICO: | EXTRA-SC - PR-SC-00028726-2019| 

PORTARIA Nº 378, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

Designa membro para atuar em procedimento investigatório criminal. 

 

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: 

Designar o Procurador da República Eduardo de Oliveira Rodrigues, responsável pelo 2º Ofício da Procuradoria da República no 

Estado de Santa Catarina, para atuar nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº1.33.000.001862/2017-18, em razão de decisão da 2ª Câmara 

de Coordenação e Revisão do MPF, anotando-se nos sistemas o impedimento do Procurador da República Marco Aurélio Dutra Aydos. 

 

DARLAN AIRTON DIAS  

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 
##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-MII-SP-00005200-2019| 

PORTARIA Nº 16, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

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

conferidas pela Constituição da República, e: 

a) CONSIDERANDO o rol de atribuições dos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 

b) CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 5º, III, alínea “e”, art. 6º, VII, alínea “c”, e art. 7º, inciso I, da Lei Complementar 

n.º 75/93; 

c) CONSIDERANDO que o objeto do presente procedimento se insere no rol de atribuições do Ministério Público Federal; 

d) CONSIDERANDO o disposto no § 7º, do artigo 2º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do 

Ministério Público e, no § 4º, do artigo 4º da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

e) CONSIDERANDO que o objetivo do Procedimento Preparatório nº 1.34.007.000312/2018-57 não se encontra devidamente 

alcançado, de modo a exigir a continuidade da atividade ministerial, e já estando escoado o prazo para sua conclusão previsto nas resoluções antes 

apontadas; 

CONVERTE o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto “Acompanhar a cobertura vacinal 

para poliomielite e o consequente risco de retorno da doença, visando a adoção de medidas para ampliação da vacinação nos Municípios da Subseção 

Judiciária de Tupã/SP”. 

Designo os servidores Alweid Bosquê Saker, Rodrigo Lanzi de Moraes Borges e Danielle Alves Lavanhini Martinez para 

secretariarem o feito, enquanto lotados neste 3º Ofício da PRM-Marília/SP. 

Publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 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 e arts. 5º, VI, 16, § 1º , I, da Resolução nº 87/2006, do Conselho 

Superior do Ministério Público Federal. 

 

DIEGO FAJARDO MARANHA LEÃO DE SOUZA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00008297-2019| 

PORTARIA Nº 49, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

Autos nº 1.34.004.001144/2018-47 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129 caput, III, da 

Constituição da República, art. 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93, Lei 8625/93, Lei 7347/85, Lei 8078/90, Resolução nº 23/2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP - e Resolução nº 87/2010 do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, 

RESOLVE, com base no art. 6º, inciso VII, alínea “b”, da Lei Complementar nº 75/93, e diante do que preceituam os artigos 4º e 12, 

da Resolução nº 23/2207 e art. 5º e 19, da Resolução nº 87/2010, INSTAURAR INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto a apuração de supostas práticas 

abusivas por parte da Instituição de Ensino Anhanguera, ao cobrar taxas adicionais para o acesso e revisão das avaliações aplicadas. 

Os fatos de caráter pessoal, que possuem natureza individual e disponível, devem obter tutela por meio da advocacia, faltando ao 

MPF legitimidade para atuar na defesa desse direito em vista de sua natureza privada. 

FICA DETERMINADO, ainda: 

a) Vinculação do inquérito à 3ª CCR/PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 

b.1)(x) Declaro a publicidade, ante a ausência de elementos excepcionais que imponham o sigilo legal, ressalvadas as informações 

de caráter pessoal ou que detenham outra espécie legal de sigilo. 

c) Defino a prioridade atual do caso em: ( ) PRIO1, ( ) PRIO2, (x) PRIO3; 

d) Determino providências (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável. 

Por fim, sejam providenciadas as devidas alterações na etiqueta de autuação e no Sistema Único quanto ao objeto do presente, feitas 

as anotações necessárias quanto aos autos em epígrafe, cujos atos ficam ratificados e incorporados. Ademais, publique-se a presente na forma do que 

preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, incisos I e II, da Resolução nº 23/2007 e registre-se. 

 

AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 

Procurador da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-SP - PR-SP-00070747-2019| 

PORTARIA N° 218, DE 12 DE JUNHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, e considerando que: 

- foi autuado, no âmbito da Procuradoria da República em São Paulo, o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000756/2018-42, com 

a seguinte ementa: 

“Acabei de concretizar meu curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS PELA FACULDADE SUMARÉ, Solicitei meu diploma e me 

disseram que leva 550 dias para ficar pronto e que se eu pagar 250,00 terei o diploma em 4 EDUCAÇÃO. Faculdade Sumaré. Notícia de taxa para 

expedição de diploma” 

- dada a necessidade de obtenção de informações suficientes para compor a investigação; 

RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL para que se possa prosseguir na apuração dos fatos e, se necessário, promover as medidas 

aplicáveis, determinando o quanto segue: 

1. autue-se esta Portaria e o Procedimento Preparatório nº 1.34.001.000756/2018-42 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 à Egrégia Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão – PFDC, inclusive para a publicação no Diário 

Oficial desta Portaria de instauração (artigo 4o, inciso VI, da Resolução nº 23/07, do Conselho Nacional do Ministério Público); 

 

LISIANE C. BRAECHER 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00004120-2019| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 4, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento Administrativo: 1.34.024.000107/2017-01 - Procuradoria da República no Município de Ourinhos. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: PEDRO AVELINO DE OLIVEIRA FILHO (CPF nº 157.344.128-72). Objeto: Recuperação da 

área de preservação permanente no LOTEAMENTO LAGO ENCANTADO, SALTO GRANDE/SP. Fundamento legal: Art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 

e Art. 62 da Lei 12.651/2012. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir da sua assinatura e terá 

vigência por prazo indeterminado e sua fiscalização se dará em Procedimento Administrativo de Acompanhamento, pelo prazo que se entender necessário. 

Data de assinatura: 28/06/2019. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-ORH-SP-00004121-2019| 

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 5, DE 28 DE JUNHO DE 2019 

 

Procedimento Administrativo: 1.34.024.000093/2017-17 - Procuradoria da República no Município de Ourinhos. Compromitente: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Compromissário: CARLOS JORGE FERNANDES MARTINS (CPF nº 959.189.578-04). Objeto: Recuperação 

da área de preservação permanente no LOTEAMENTO LAGO ENCANTADO, SALTO GRANDE/SP. Fundamento legal: Art. 5º, § 6º, da Lei nº 

7.347/85 e Art. 62 da Lei 12.651/2012. Vigência: O presente Termo de Ajustamento de Conduta produzirá seus efeitos legais a partir da sua assinatura e 

terá vigência por prazo indeterminado e sua fiscalização se dará em Procedimento Administrativo de Acompanhamento, pelo prazo que se entender 

necessário. Data de assinatura: 28/06/2019. 

 

ANTONIO MARCOS MARTINS MANVAILER 

Procurador da República 

 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE 
##ÚNICO: | EXTRA-SE - PR-SE-00025900-2019| 

PORTARIA Nº 8, DE 1º DE JULHO DE 2019 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais e 

legais: 

CONSIDERANDO o rol de atribuições elencado nos artigos 127 e 129 da Constituição da República Federativa do Brasil (CR/1988); 

CONSIDERANDO a incumbência prevista no artigo 6.º, inciso VII, alíneas “a” e “d”, e artigo 7.º, inciso I, ambos da Lei 

Complementar n.º 75/93; 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal – CSMPF, e também 

o contido na Resolução 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; 

CONSIDERANDO as informações apresentadas pela Associação “Mulheres de Peito” quanto à possibilidade de suspensão dos 

procedimentos oncológicos (abrangendo todas as modalidades) no âmbito do Hospital Universitário de Aracaju-SE. 

RESOLVE converter a NF em INQUÉRITO CIVIL para ADOTAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, JUDICIAIS E 

EXTRAJUDICIAIS, A RESPEITO DA TEMÁTICA EM EXAME. 

POSSÍVEL RESPONSÁVEL: a identificar. 
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OBJETO: adotar todas as medidas necessárias, judiciais e extrajudiciais, a fim de garantir a lisura no preenchimento de vagas 

destinadas a pessoas negras em concurso público deflagrado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe - TRE/SE (Edital nº 001/2015). 

1. Autue-se a presente portaria e a documentação específica (constante na mídia anexada às fls. 13), no âmbito da Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão; 

2. Após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão - PFDC, 

para os fins previstos nos artigos 5º., inciso VI, e 16, § 1º., inciso I, da Resolução número 87/2006, do CSMPF; bem como artigos 4º, VI, e 7º, § 2º, I e 

II, da Resolução número 23/2007, do CNMP; 

3. Cumpra-se, com urgência, as providências elencadas no despacho retro. 

 

MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO 

Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão  

Procuradora da República 
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