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CORREGEDORIA DO MPF  
 

##ÚNICO: | EXTRA-CORREG - PGR-00410583-2021| 
PORTARIA CMPF Nº 131, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Instauração de Inquérito Administrativo Disciplinar e designação de Comissão. 
 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, art. 65, III, e pelo art. 3º, VI e XI, ambos do Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal 
(Resolução CSMPF nº 100, de 3 de novembro de 2009), 

 RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, autuado sob o nº 1.00.002.000068/2021-56, para apurar a 

responsabilidade funcional de membro do Ministério Público Federal nos fatos descritos na DECISÃO nº 144/2021-CRSD, que se enquadram no art. 
236, caput, incisos IV, IX e X, da Lei Complementar nº 75/93; art. 1º, §5º, da Resolução CNMP nº 73 e arts. 237, inciso III, da Lei Complementar nº 
75/93 e 44, inciso III, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 

Art. 2º Designar os Procuradores Regionais da República RAQUEL BRANQUINHO PIMENTA MAMEDE NASCIMENTO, 
GUSTAVO PESSANHA VELLOSO e JOSÉ ALFREDO DE PAULA SILVA para comporem a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, sob 
a presidência da primeira nominada, e cumprirem os encargos desta designação. 

Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da apuração, a contar da data de instalação dos trabalhos, consideradas as 
eventuais prorrogações de lei. 

Art. 4º Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela Comissão observem com exatidão os limites apuratórios, limites 
esses que poderão ser ampliados com autorização da CMPF, precedida da indispensável provocação nesse sentido pela presidência dos trabalhos e a 
devida intimação do indiciado, ante a notícia de novos fatos surgidos ao longo da instrução processual, ficando a critério da Comissão a confirmação ou 
a substituição do tipo infracional. 

Art. 5º Após a finalização dos trabalhos e a elaboração do respectivo parecer conclusivo, a Comissão deverá encaminhar os autos à 
Corregedoria do Ministério Público Federal. 

Art. 6º A Comissão de Inquérito tem sua sede na Procuradoria Regional da República da 1ª Região, SAS quadra 5, bloco E, lote 8, 
Brasília-DF, CEP: 70.070-911 e funcionará nas dependências determinadas por seu presidente. 

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
Publique-se no Diário do Ministério Público Federal Eletrônico. 

 
CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO 
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1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00411581-2021| 
PORTARIA Nº 23, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
A COORDENADORA EM EXERCÍCIO DA 1ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, no exercício das suas atribuições conferidas pelo art. 62, I, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, arts. 6º, caput, e 7º, I e III, 
da Resolução nº 102, de 2 de fevereiro de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, RESOLVE: 

Art. 1º Autuar Procedimento para  apreciação  do  Ofício  nº 1022/2021/GABPRM1-SATZ  (PRM-CRA-MS-00006934/2021). 
 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 
Subprocuradora-Geral da República  

Coordenadora em exercício da 1ª CCR/MPF 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR1 - PGR-00411528-2021| 
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 8 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e tinta minutos, iniciou-se, de forma eletrônica 

devido à pandemia COVID-19, na sala de reunião da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a Décima Oitava Sessão 
Ordinária de Revisão, com a presença da Doutora Lindôra Maria Araújo, Coordenadora em exercício, e da Doutor Onofre de Faria Martins, Membro 
Suplente. Justificada a ausência do Doutora Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva que teve seus votos apresentados pela Doutora Lindôra Maria 
Araújo. Foram objetos de deliberações: 
 
001. Processo: 1.14.003.000028/2021-17 - Eletrônico  Voto: 3229/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. 

SAÚDE. SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. 1. Inquérito Civil 
instaurado para apurar notícia de irregularidades administrativas no Serviço de Atendimento 
Móvel Urgência, base regional Barreiras/Ibotirama, consistente, principalmente, na ausência de 
profissionais de saúde e na falta de manutenção das ambulâncias. 2. Após instrução, o membro 
oficiante declinou da atribuição ao MP/BA sob os seguintes fundamentos: i) apesar das despesas 
de custeio mensal do componente SAMU 192 serem de responsabilidade compartilhada, de forma 
tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a gestão dos recursos 
financeiros de investimento são de responsabilidade das Secretarias de Saúde municipais ou 
estaduais; ii) não foi verificado indício de desvio de verba federal, o que poderia, sim, fixar a 
competência federal e; iii) constatada uma má gestão por parte dos entes municipais no serviço 
prestado, o que afeta diretamente o serviço de saúde local. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
 
002. Processo: 1.23.005.000016/2020-74 - Eletrônico  Voto: 3127/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÃO. OBRAS EXECUTADAS COM RECURSO DO 

PROINFÂNCIA PARALISADAS. MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. 
DECLÍNIO REALIZADO SOB A JUSTIFICATIVA DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
QUE JUSTIFIQUEM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUAL DE 
ATUAÇÃO DO GT PROINFÂNCIA DA 1ªCCR. RECOMENDAÇÃO PARA QUE O MPE 
SEJA OFICIADO PARA INFORMAR SOBRE A EVENTUAL PROPOSITURA DE ACP 
VISANDO À CONCLUSÃO DA OBRA, E, ENTÃO, CASO O MPE CONCLUA PELO NÃO 
AJUIZAMENTO DA AÇÃO, CABERÁ AO MPF TOMAR AS PROVIDÊNCIAS 
NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS. PELA NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do 
declínio de atribuição. 

 
003. Processo: 1.30.015.000230/2021-58 - Eletrônico  Voto: 3346/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE MACAE-
RJ 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MP/RJ. OFÍCIO CIRCULAR N. 5/2021/GIAC- 

COVID19. AVALIAÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE IMUNIZANTES FORA DO 
PRAZO DE VALIDADE. EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS PARA A 
ORGANIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA VACINAÇÃO NOS TERMOS DO 
PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-
19. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
004. Processo: 1.14.000.000407/2019-12 - Eletrônico  Voto: 3273/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. 

APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. 1. Inquérito civil instaurado na Procuradoria da República 
do Estado da Bahia, com a finalidade de coligir informações e avaliar a possibilidade da 
propositura de execução coletiva em favor dos municípios baianos abrangidos por sua área de 
atribuição, a fim de reaver os recursos provenientes da complementação do FUNDEB, 
reconhecidamente devidos pela União, com base na decisão proveniente da ACP nº 
1999.61.00.050616-0, em simetria com a atuação promovida no âmbito da Procuradoria da 
República no Maranhão, a qual promoveu um único processo executivo relativo às verbas do 
FUNDEB, distribuído com o nº 1000943-94.2017.4.01.3700. 2. Após a solicitação de 
informações aos municípios baianos, notou-se que muitas dessas municipalidades já haviam 
individualmente executado tais valores, com algumas delas já tendo, inclusive, os recebido, 
comprometendo, assim, a procedibilidade de um processo executivo unificado a ser 
eventualmente conduzido pelo MPF. 3. Além disso, foi registrado que no âmbito da PR/BA 
tramitaram inquéritos que tinham por objeto justamente o acompanhamento das providências 
adotadas pelos municípios visando ao auferimento e à alocação das verbas em comento, com a 
especial finalidade de assegurar que as importâncias recebidas ou a serem recebidas fossem 
efetivamente aplicadas nas suas finalidades específicas. 4. À base disso o Procurador da 
República oficiante, entendendo que o caso seria de dispensa de atuação reincidente acerca da 
destinação dos recursos oriundos da complementação do FUNDEB, promoveu o arquivamento 
do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
005. Processo: 1.14.000.000651/2021-91 - Eletrônico  Voto: 3338/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: REMESSA DA 5ª CCR. RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. 
Notícia de Fato autuada a partir de representação, a qual noticia suposto descuido com a 
arrecadação das receitas do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 8ª Região (CRTR). 
2. Alegou a representante, em síntese, que houve a priorização do envio de notificações de débitos 
de anuidades em prol dos Estados de Alagoas e de Sergipe, em prejuízo das da Bahia, o que pode 
ter ensejado a prescrição quinquenal das anuidades referentes aos exercícios de 2013 a 2016. 3. 
O membro oficiante, após os esclarecimentos prestados pelo CRTR 8ª Região, arquivou o 
procedimento sob os seguintes fundamentos: i) crise financeira causada pela Pandemia da Covid-
19; ii) incorporação do CRTR 7ª Região (Estados de Sergipe e Alagoas); iii) priorização do envio 
de notificações aos profissionais de Estados de Sergipe e Alagoas considerando um maior número 
de inadimplentes e com maior volume de dívida a ser arrecadada; iv) o prazo prescricional para 
cobrança de anuidades pagas aos conselhos profissionais tem início somente quando o total da 
dívida inscrita atingir o valor mínimo correspondente a 4 (quatro) anuidades, conforme disposto 
no art. 8º da Lei n.12.514/2011. Assim, considera-se válido o ajuizamento de Ações de Execução 
Fiscal que englobem anuidades anteriores ao ano de 2016, como as do ano 2013 até 2019, cuja 
prescrição do primeiro será atingida somente na data de 10/03/2021. 4. Recurso interposto com 
as seguintes alegações: i) descabido o argumento de maior retorno financeiro de um Estado sobre 
o outro, com base em dados de inadimplência, se atualmente a 8ª Região é um todo único e 
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indivisível, formado pelos 03 (três) Estados (Sergipe, Alagoas e Bahia); ii) a anuidade de 2013, 
dos três Estados, vencida em 10/03/2013 está prescrita tanto sob a ótica do CTN, quanto em 
relação à Jurisprudência do STJ e iii) ausência de plano anterior de contingenciamento para 
enfrentar a crise da Pandemia, mantendo contratações desnecessárias. 5. O membro oficiante 
manteve o arquivamento com o argumento de que o referido Conselho adotou diversas medidas 
visando amenizar os impactos financeiros. Ressaltou que, os fatos alegados dizem respeito apenas 
a interesses secundários da Administração, já que se limitam à esfera interna do citado ente 
estatal, atinentes meramente a interesse patrimoniais. PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
006. Processo: 1.14.000.001624/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3315/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). MUNICÍPIO DE VALENÇA/BA. PENDÊNCIAS NA 
ENTREGA DE PRODUTOS HORTIFRUTI. O ENTE MUNICIPAL ADOTOU TODAS AS 
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS EM FACE DO FORNECEDOR OBJETIVANDO A 
ENTREGA DOS PRODUTOS OU A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS. DESNECESSÁRIA A 
INTERVENÇÃO DO MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
007. Processo: 1.14.000.002847/2020-30 - Eletrônico  Voto: 3340/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO. 1. Procedimento instaurado para averiguar eventual 
atuação conjunta com o Ministério Público Estadual, quanto à fiscalização do Programa Nacional 
de Imunização do Ministério da Saúde, especialmente da campanha de vacinação contra o 
sarampo, nos municípios de Itaparica, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São 
João, Muniz Ferreira e Muritiba, no estado da Bahia, que se iniciou em outubro de 2019, tendo 
por base o Ofício CIRCULAR nº 31/2019/1ª CCR/MPF, do Grupo de Trabalho Interinstitucional 
Imunização. 2. Confirmada a atuação conjunta dos órgãos, determinou-se o arquivamento deste 
procedimento, uma vez que as ações remanescentes requeridas, quer das instâncias 
administrativas do SUS, quer das promotorias de justiça com atribuição para sua fiscalização, 
inserem-se no âmbito das ações administrativas ordinárias, não se justificando a instauração de 
inquérito civil no âmbito do Ministério Público Federal. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
008. Processo: 1.14.012.000023/2021-77 - Eletrônico  Voto: 3268/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE IRECÊ-
BA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a aplicação de 
doses de vacina contra a Covid-19 no Secretário de Saúde do Município de Canarana/BA em 
desrespeito à ordem de prioridade do Plano Nacional de Vacinação (PNI). 2. O membro oficiante 
promoveu o arquivamento, dada a presença da autoridade na linha de frente de combate à 
pandemia, realizando inúmeras tarefas preventivas, além da respectiva função institucional na 
Secretaria Municipal de Saúde. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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009. Processo: 1.15.000.002132/2021-21 - Eletrônico  Voto: 3257/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO/CE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DA VIA BILIAR. PROCEDIMENTO 
REALIZADO. IRREGULARIDADE SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
010. Processo: 1.16.000.002167/2020-41 - Eletrônico  Voto: 3370/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO. MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual 
irregularidade na nomeação para o cargo de Secretário na Secretaria Nacional de Mobilidade e 
Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de 
possível incompatibilidade do nomeado com o apontado cargo comissionado, especialmente em 
razão de o representado ter figurado como réu em Ação Penal e, também, Ação de Improbidade 
Administrativa. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que, embora não tenha restado 
devidamente esclarecido o preenchimento dos requisitos legais para exercício da atividade em 
questão, diante, sobretudo, da existência da Ação de Improbidade Administrativa n. 1028945- 
67.2018.4.01.3400, observou-se que o representado não mais ocupa o cargo em questão. 3. No 
que concerne a eventual possibilidade de ressarcimento dos cofres públicos quanto às 
remunerações pagas ao então Secretário, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o 
entendimento de que a devolução da remuneração percebida como contraprestação dos serviços 
poderia configurar enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública. 4. Autos 
arquivados diante da perda superveniente do objeto do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
011. Processo: 1.16.000.002626/2021-78 - Eletrônico  Voto: 3252/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Notícia de fato autuada a partir de 
representação, a qual solicita ao Ministério Público Federal a adoção de medidas em desfavor da 
União para que de forma similar à indústria de cigarros, seja imposta à indústria de bebida 
alcoólica medidas de publicidade que reduzam a violência doméstica. 2. O membro oficiante 
arquivou o procedimento sob os seguintes fundamentos: i) medidas restritivas às campanhas 
publicitárias de bebidas alcoólicas e tabaco estão disciplinadas na Lei n. 9294/96; ii) a 
representação pleiteia alterações ou a implementação de novas medidas de política pública com 
vistas a ampliar a restrição do consumo de bebidas alcóolicas, o que somente pode ser viabilizado 
por meio de lei específica; iii) o Supremo Tribunal Federal já reiterou o entendimento de que é 
incabível a utilização da Ação Civil Pública para pleitear interpretação conforme a constituição 
em norma legislativa, com a pretensão de inová-la; iv) em trâmite na Câmara dos Deputados 
Projeto de Lei n. 4013/20 que amplia as restrições à propaganda de bebidas alcoólicas, para que 
as regras sejam semelhantes àquelas aplicadas à publicidade sobre tabaco e proíbe a venda de 
produtos por meio do comércio eletrônico e v) a atuação investigativa do MPF somente se 
justifica quando existem indícios concretos de irregularidades a serem atacados. 3. Notificado, o 
representante interpôs recurso sob a alegação, em síntese, de que por se tratar de direito 
fundamental cabe ao Ministério Público cobrar medidas de política pública da União para que 
implemente mecanismos de prevenção à violência doméstica contra a mulher. 4. Manutenção da 
promoção de arquivamento por seus próprios fundamentos. PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO,HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
012. Processo: 1.17.000.000557/2021-21 - Eletrônico  Voto: 3249/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ATRASO NA ANÁLISE DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO INDIVIDUAL SEM REPERCUSSÃO SOCIAL. 
NO ÂMBITO COLETIVO, FOI CELEBRADO ACORDO JUDICIAL (RE1.171.172/SC) 
ESTABELECENDO PRAZOS PARA AS ANÁLISES. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
013. Processo: 1.17.000.002456/2020-11 - Eletrônico  Voto: 3243/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ACRESCIDO DE MARINHA. OBSTRUÇÃO. 

SUPOSTA RESTRIÇÃO INDEVIDA ÀCIRCULAÇÃO DE MORADORES. 1. Procedimento 
preparatório instaurado com base em representação, tendo por finalidade apurar a suposta invasão 
e cercamento de área de acrescido de marinha, de propriedade da União Federal, localizada na 
Prainha da Glória em Vila Velha/ES, o que teria causado prejuízos aos moradores da região que 
dependiam do acrescido para acesso às suas propriedades, situação que teria levado também ao 
desligamento do fornecimento de energia elétrica ao restaurante situado na Prainha da Glória. 
2.Iniciadas as apurações, foram oficiados o Município de Vilha Velha - PMVV e a Secretaria de 
Patrimônio da União - SPU, que em resposta informaram que em seus registros não havia pedidos 
de cercamento do acrescido e que a área não mais pertencia à União, por ter sido desafetada para 
fins de urbanização. 3.Em diligência realizada no local, a SPU constatou também que o referido 
fechamento indevido não existia, não havendo portanto que se falar em irregularidade decorrente 
da restrição de acesso aos moradores do local. 4.Sobre a questão relativa à interrupção do 
fornecimento de energia elétrica, vieram aos autos manifestação da EDP Espírito Santo 
Distribuição de Energia S.A. noticiando que o corte se deu pelo fato de o transformador 
interligado ao restaurante ter sido ilegalmente instalado, razão pela qual foi prontamente 
removido, demonstrando a regularidade da medida. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
014. Processo: 1.20.002.000120/2021-81 - Eletrônico  Voto: 3347/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GT-PROINFÂNCIA. RECURSOS DO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). ESCOLA 
PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Inquérito Civil 
instaurado para apurar a situação de uma obra relacionada ao PROINFÂNCIA no Município de 
Cláudia-MT: construção uma creche, ID nº 1001592, Termo de Convênio 5107/2013, com status 
de "cancelada". 2. Realizadas as diligências, verificou-se que a entidade municipal realizou a 
devolução integral dos valores recebidos, não sendo encontradas irregularidades aptas a ensejar 
a atuação ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
015. Processo: 1.20.002.000127/2021-01 - Eletrônico  Voto: 3328/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 
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 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. NOTA TÉCNICA 01/2019. IDENTIFICAÇÃO DE 
INÚMERAS OBRAS ABANDONADAS, CANCELADAS OU SEQUER INICIADAS. 
PROCEDIMENTO VOLTADO ESPECIFICAMENTE A VERIFICAR A SITUAÇÃO DE 
EVENTUAIS OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA-MT. ELEMENTOS 
COLIGIDOS AOS AUTOS DEMONSTRARAM QUE O TERMO DE CONVÊNIO PAC2 
6414/2013 FOI CANCELADO POR SOLICITAÇÃO DA MUNICIPALIDADE E OS 
RECURSOS RESTITUÍDOS AO FNDE. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
016. Processo: 1.20.002.000128/2021-48 - Eletrônico  Voto: 3356/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GT-PROINFANCIA. ESCOLA 
PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Notícia de fato autuada 
com base na Nota Técnica nº 01/2019 do GT Proinfância, tendo por fim averiguar a situação de 
uma obra de cobertura de quadra de escolar no município de Nova Monte Verde/MT, identificada 
no SIMEC pelo ID 014787. 2.Oficiou-se ao FNDE para que apresentasse informações atualizadas 
acerca da execução do convênio, o qual informou sobre o seu cancelamento e a restituição dos 
recursos anteriormente transferidos ao ente municipal (R$ 101.615.77). 3.Com base nisso O 
procuradorda República oficiante promoveu o arquivamento do feito por exaurimento do objeto. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
017. Processo: 1.20.002.000129/2021-92 - Eletrônico  Voto: 3323/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. INQUÉRITO CIVIL 

INSTAURADO PARA APURAR A REGULARIDADE NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, FINANCIADA COM RECURSOS DO FNDE, NO MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA/MT. OBRA CONCLUÍDA. ESCOLA EM PLENO FUNCIONAMENTO. 
CÓDIGO INEP Nº 51005183. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
018. Processo: 1.21.004.000211/2019-45 - Eletrônico  Voto: 3361/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CORUMBÁ-MS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POLÍTICA FUNDIÁRIA E DA REFORMA 

AGRÁRIA. MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. SUPOSTA OCUPAÇÃO INDEVIDA DE 
LOTE NO PA TAMARINEIRO II. O INCRA INFORMOU QUE A BENEFICIÁRIA AGIU DE 
BOA FÉ, AO DAR SEU ASSENTIMENTO PARA QUE UM PARENTE SEU TOMASSE 
CONTA DO LOTE SEM COMUNICAR À AUTARQUIA AGRÁRIA, PORÉM CONTINUA 
DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA PARCELA. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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019. Processo: 1.22.000.003019/2021-28 - Eletrônico  Voto: 3312/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar irregularidade no Edital nº 
1410/2021 da Universidade Federal de Minas Gerais acerca dos requisitos para a investidura no 
cargo de arqueólogo. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a retificação das 
disposições editalícias em conformidade com a Lei nº 13.653/2018, que dispõe sobre a profissão 
de arqueólogo. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
020. Processo: 1.22.001.000124/2021-03 - Eletrônico  Voto: 3250/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JUIZ DE 
FORA-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO 

PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS PELA 
OUVIDORIA-GERAL DO SUS - DISQUE SAÚDE 136. RECLAMAÇÃO ARQUIVADA POR 
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DA 
REPOSTA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. NOTIFICADO, O REPRESENTANTE 
APRESENTOU RECURSO. ARQUIVAMENTO MANTIDO PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
021. Processo: 1.22.002.000199/2019-51 - Eletrônico  Voto: 3378/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. INQUÉRITO CIVIL 

INSTAURADO PARA VERIFICAR A REGULARIDADE DAS OBRAS CONSTRUÇÃO E 
REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA 
ESCOLAR, NO MUNICÍPIO DE PLANURA/MG, FINANCIADAS COM RECURSOS DO 
FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). OBRAS 
CONCLUÍDAS. ESCOLAS EM PLENO FUNCIONAMENTO E CADASTRADAS COM 
CÓDIGO INEP. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
022. Processo: 1.22.003.000422/2020-94 - Eletrônico  Voto: 3280/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar o cumprimento das disposições de Termo 
de Ajustamento de Conduta que define à sociedade empresária Martins Comércio e Serviços de 
Distribuição S/A a limitação de tráfego de veículos com excesso de peso. 2. O membro oficiante 
promoveu o arquivamento, dado que a empresa investigada recebeu apenas quatro autuações por 
excesso de carga após a celebração do TAC, número considerado baixo para ensejar alguma 
providência do MPF. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
023. Processo: 1.22.010.000598/2020-57 - Eletrônico  Voto: 3281/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IPATINGA-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. NOTA TÉCNICA 01/2019. IDENTIFICAÇÃO DE 
INÚMERAS OBRAS ABANDONADAS, CANCELADAS OU SEQUER INICIADAS. 
PROCEDIMENTO VOLTADO ESPECIFICAMENTE A VERIFICAR A SITUAÇÃO DE 
EVENTUAIS OBRAS NO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG. ELEMENTOS COLIGIDOS 
AOS AUTOS DEMONSTRARAM QUE A OBRA OBJETO DO CONVÊNIO/TERMO N. 
PAC2 11116/2014, TIPOLOGIA PROJETO 1 CONVENCIONAL, ENCONTRA-SE 
CONCLUÍDA. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS PELO 
MPF. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
024. Processo: 1.22.011.000034/2017-17 Voto: 3274/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONTRATO DE REPASSE. MINISTÉRIO DO 

TURISMO. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 
ORIENTAÇÃO DA CGU. IRREGULARIDADE SANADA.1. Inquérito civil instaurado para 
acompanhar obras de pavimentação asfáltica no município de Sete Lagoas/MG envolvendo 
recursos da União repassados pelo Ministério do Turismo por meio do contrato de repasse n.º 
1018677-13/2014, uma vez que, segundo registrado no feito, a obra teria sido irregularmente 
contratada pela Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas - CODESEL com dispensa se 
licitação, contrariando entendimento da CGU, que posteriormente foi observado. 2.Em correção 
a CODESEL realizou o necessário processo licitatório, tendo os valores relativos à obra sido 
administrados pela CEF, em cujo site consta que a obra foi, no ano de 2020, concluída, tendo os 
respectivos valores sido totalmente liberados, não havendo indícios de irregularidades passíveis 
de intervenção ministerial. 3.À base disso, por não vislumbrar, portanto, irregularidade a ser 
sanada, a Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
025. Processo: 1.22.011.000094/2016-41 Voto: 3272/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a paralisação das obras de revitalização da 
Lagoa da Catarina, situada no Município de Sete Lagoas/MG. 2. O membro oficiante promoveu 
o arquivamento, dadas a posterior finalização da obra e a conclusão do contrato. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
026. Processo: 1.22.020.000097/2017-56 Voto: 3305/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG 
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 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar eventual preterição de candidatos a 
professor bolsista aprovados no Edital nº 204/2015 pelos selecionados no Edital nº 131/2016 e a 
suspensão de pagamento da remuneração aos profissionais. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, dada a necessidade de preenchimento das demandas dos cursos que estavam 
paralisados devido à falta de bolsistas classificados para algumas disciplinas e à recusa de 
professores em retornar às aulas em razão do atraso no pagamento da bolsa. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
027. Processo: 1.23.000.000210/2021-81 - Eletrônico  Voto: 3242/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONSELHO PROFISSIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REALIZAÇÃO. 
NECESSIDADE. 1. Procedimento preparatório instaurado a partir de representação do próprio 
CREFITO-12, na qual foi solicitada reunião com este parquet para tratar sobre a realização de 
concurso público para constituição de seu quadro de funcionários, tendo em vista não haver 
concurso público válido, apesar da carência de pessoal e da celebração, em 2005, de Termo de 
Ajustamento de Conduta com o MPT, no qual foi feito o compromisso de que as contratações 
supervenientes deveriam ser precedidas de concurso público. 2.A documentação apresentada pelo 
Crefito-12 e as demais informações colhidas em diligências realizadas pelo MPF demonstraram 
que a ausência de realização de concurso público e a perpetuação das contratações temporárias 
eram indevidas, ao que se expediu a Recomendação nº 14/2021 ao órgão, com base no que foi 
decidido na ADI 3649, pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu o prazo de 12 meses como 
limite para as contratações temporárias, a fim de que nesse tempo fosse realizado o necessário 
concurso público pelo ente e as respectivas nomeações. 3.Em resposta o Crefito-12 manifestou 
pleno acatamento ao quanto recomendado, indicando que dará início ao planejamento e 
realização do certame tão-logo conclua sua reestruturação interna decorrente das exigências do 
cenário pandêmico de Covid-19. 4.Com base nisso a Procuradora da República oficiante, 
entendendo não ser o caso de adoção de medidas outras, promoveu o arquivamento do presente 
procedimento preparatório, determinando, porém, a abertura de procedimento de 
acompanhamento administrativo destinado à verificação do cumprimento da recomendação. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
028. Processo: 1.23.000.000329/2020-72 - Eletrônico  Voto: 3341/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SUPOSTA PRETERIÇÃO 

DE CANDIDATA. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. 1. Inquérito civil instaurado 
para apurar denúncia de possível falha na convocação da repescagem do Processo Seletivo da 
UFPA 2020 ¿ PS 2020 (edital 07/2019), para o curso de Licenciatura Integrada em Ciências 
Matemáticas e Linguagens (Ext/Noturno/2020.2), do qual participou a representante na 
modalidade de ampla concorrência. 2. Alega a noticiante que fora desrespeitada a ordem de 
classificação de espera dos candidatos. 3. Durante a instrução do feito, restou apurado que: (i) 
não houve preterição de ordem classificatória e a convocação da candidata representante 
obedeceu às regras previstas no edital, (ii) a suposta candidata apontada como privilegiada, em 
verdade, concorreu à vaga de cotista e não à vaga de ampla concorrência, razão pela qual foi 
contemplada com uma vaga apesar de nota inferior à da representante e (iii) o processo de 
distribuição de vagas é todo informatizado, por meio de um software que é testado várias vezes 
durante o ano para seguir rigorosamente as regras estabelecidas no edital. 4. Por outro lado, em 
relação aos fatos alegados na segunda representação juntada a estes autos, as diligências 
realizadas demonstraram que a alteração que unificou as listas dos vários turnos para a 
repescagem não enseja qualquer irregularidade pela instituição de ensino, representando, na 
verdade, critério mais justo, em benefício dos próprios candidatos, porque apto a selecionar os 
candidatos que tiverem obtido efetivamente a melhor pontuação. 5. Nesse contexto, não 
identificando irregularidades aptas a ensejar a adoção de providências pelo Ministério Público 
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Federal, o Procurador da República oficiante determinou o arquivamento do feito. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
029. Processo: 1.23.002.000046/2019-77 - Eletrônico  Voto: 3216/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM-PA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar possíveis 
irregularidades em funcionamento de instituição de ensino superior descredenciada pelo MEC 
(INET-Instituto de Educação e Tecnologias) no Município de Alenquer/PA. 2. O membro 
oficiante promoveu o arquivamento, dado que a citada instituição não se encontra mais em 
funcionamento no citado município e não há atualidade nos comunicados de irregularidades até 
aqui apurados. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
030. Processo: 1.23.007.000074/2020-88 - Eletrônico  Voto: 3296/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
TUCURUÍ-PA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

a regular aplicação dos recursos do PNAE no Município de Breu Branco/PA durante o período 
da pandemia, bem como verificar a aplicação dos recursos na aquisição de merenda oriunda da 
agricultura familiar. 2. Instada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Educação informou que: 
i) os repasses de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar continua sendo feito 
regularmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; ii) os produtos adquiridos 
para fornecimento de merenda escolar em estoque quando da decretação da pandemia, foram 
distribuídos através de kits alimentares, aos alunos da Rede Municipal; iii) continuaram sendo 
adquiridos e distribuídos novos kits de merenda escolar, nos quais foram inseridos também, e 
dentro dos percentuais estabelecidos em lei, itens adquiridos da agricultura familiar e iv) tem sido 
rigorosamente efetivada a aplicação do percentual de 30% dos valores na aquisição de gêneros 
alimentícios fornecidos pela agricultura familiar do Município. 3.O membro oficiante arquivou o 
procedimento sob fundamento de que não houve irregularidade aparente na aplicação dos 
recursos provenientes do PNAE. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
031. Processo: 1.25.000.004960/2020-76 - Eletrônico  Voto: 3363/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. RECURSOS FINANCEIROS 

TRANSFERIDOS PELA UNIÃO PARA O COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS. 
MUNICÍPIO DE PINHAIS/RS. NÃO VERIFICADA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO 
DAS VERBAS RECEBIDAS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
032. Processo: 1.25.000.005061/2020-91 - Eletrônico  Voto: 3203/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil instaurado paraverificar 

se o Município de Cerro Azul, Estado do Paraná, faria jus à complementação de valores relativos 
ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF), referentes ao período de 1998 a 2006, bem como analisar se o valor teria 
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sido executado e se o processo ocorrido de forma regular e, ainda, acompanhar a aplicação da 
verba, tendo em conta a sua natureza vinculada ao uso na educação pública. 2. Arquivamento 
promovido sob fundamento de que, em consulta ao painel com informações sobre os municípios 
beneficiários de precatórios do extinto FUNDEF do TCU, não consta o Município de Cerro Azul, 
de modo que, a princípio, não houve pagamento de precatórios decorrentes da recuperação de 
valores do FUNDEF a essa municipalidade. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
033. Processo: 1.25.000.005065/2020-79 - Eletrônico  Voto: 3214/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar 

a destinação dada pelo Município de Doutor Ulysses/PR aos recursos complementares do Fundef 
obtidos por meio de condenação judicial. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada 
a inexistência de precatório ligado ao Fundef em nome do citado município segundo a base de 
dados do TCU. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
034. Processo: 1.25.002.000230/2021-67 - Eletrônico  Voto: 3381/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar a 
quebra na ordem prioritária de vacinação contra a Covid-19 no Município de Cascavel/PR. 2. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento, dado que os profissionais apontados pela quebra na 
fila de prioridades são odontólogos e integram os quadros de pessoal em atendimento no Sistema 
Único de Saúde (SUS). PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
035. Processo: 1.28.000.000021/2018-26 - Eletrônico  Voto: 3324/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. 1. 

Inquérito Civil instaurado a partir de representação na qual se relata longo e excessivo tempo de 
espera para a realização de procedimento cirúrgico pelo Hospital Universitário Onofre Lopes 
(HUOL), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2. Instada a apresentar 
informações complementares, a representante esclareceu estar "curada" de sua enfermidade, 
conforme avaliação médica, não mais necessitando do procedimento cirúrgico pleiteado. 3. Nesse 
contexto, inexistindo providências a serem adotadas pelo HUOL em favor da representante, o 
membro oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
036. Processo: 1.28.000.000365/2015-92 Voto: 3235/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. MPEduc. 1. Inquérito Civil instaurado 

com a finalidade de acompanhar as ações do Projeto Ministério Público pela Educação (MPEduc) 
no município de Coronel Ezequiel/RN. 2. O membro oficiante, após a adoção de todas as medidas 
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previstas para implantação do referido Projeto, promoveu o arquivamento dos autos sob o 
fundamento de que houve a devida implementação do Projeto MPEduc no referido município. 
2.1. Acrescentou que, a municipalidade comprovou o acatamento das recomendações ministeriais 
expedidas e, por conseguinte, a eficiente execução das políticas públicas estabelecidas pelo 
Ministério da Educação. 2.2. Ressaltou, ainda, que remanescem algumas providências estruturais. 
No entanto, não atingem diretamente o efetivo funcionamento das escolas e serão concluídas em 
momento oportuno de acordo com a disponibilidade orçamentária do ente municipal. 3. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
037. Processo: 1.28.000.000368/2021-74 - Eletrônico  Voto: 3275/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IRREGULARIDADE. 1. 
Procedimento preparatório instaurado a partir de representação formulada por particular, 
solicitando providências em relação a suposta ausência de fiscalização por parte da empresa de 
ônibus ¿Catedral¿ quanto às medidas de proteção contra a Covid-19 durante os trajetos. 2. À 
ausência de elementos indiciários mínimos acerca dos fatos inicialmente narrados, a representante 
foi notificada a apresentar informações complementares, quedando-se, porém, inerte. 3. À base 
disso a Procuradora da República oficiante, ante a impossibilidade de agregar ao feito elementos 
que tornassem minimamente plausível a adoção de uma linha investigativa, promoveu o 
arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
038. Processo: 1.28.300.000036/2018-18 - Eletrônico  Voto: 3205/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAU DOS 
FERROS-RN 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar 

possível irregularidade no cadastramento de beneficiários de moradia popular no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida, na localidade Sítio Bartolomeu, Município de Venha 
Ver/RN. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: a) quanto ao cadastramento 
da representante, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Venha Ver verificou a 
necessidade de excluí-la do aludido programa, uma vez que esta não se enquadrava nos critérios 
do PMCMV, por apresentar residência fixa em Coronel João Pessoal/RN; b) o parquet estadual 
concluiu a apuração relatando que o problema foi solucionado, pois as `invasões¿ se deram, em 
sua maioria, por pessoas já contempladas no programa habitacional; as que não se encontravam 
contempladas, foram remanejadas com termo de anuência. Além disso, algumas das famílias 
inicialmente contempladas haviam perdido os requisitos ulteriormente; c) o agente financeiro do 
programa esclareceu que a obra objeto do Termo de Acordo e Compromisso nº 039/2012 foi 
concluída, com a entrega ao município das 40 (quarenta) unidades habitacionais previstas; d) a 
presente apuração não revelou a elementos que indiquem a prática de atos de improbidade 
administrativa, o desvio e/ou a apropriação de recursos públicos por parte dos gestores do 
Município de Venha Ver/RN, bem como fraudes na concessão de unidades habitacionais 
vinculadas ao atendimento das diretrizes do programa Minha Casa Minha Vida. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO NO ÂMBITO DA 1ª CCR, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE E A REMESSA DOS AUTOS À 5ª CCR PARA ANÁLISE DA MATÉRIA DE 
SUA ATRIBUIÇÃO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação e 
Revisão para análise. 

 
039. Processo: 1.29.000.000687/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3232/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 
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 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar a recusa do INSS do 
Município de Canoas/RS ao cumprimento de decisão judicial de suspensão de descontos em 
benefício de aposentadoria. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a efetivação 
da suspensão do aludido desconto pelo INSS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
040. Processo: 1.29.000.004265/2018-41 - Eletrônico  Voto: 3374/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO. 1. Inquérito Civil 

instaurado a partir de representação na qual se noticiam as seguintes irregularidades: i) 
transferência de bolsas dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil (PPGEC) para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - Construção 
e Infraestrutura (PPGCI), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); ii) 
inconformidades graves na prestação de contas da gestão de professor que esteve à frente do 
PPGEC/UFRGS, relativas ao período de 2015 a 2017; e iii) ausência de resposta a recurso 
interposto em face da decisão do Diretor da Escola de Engenharia (EENG/UFRGS), que 
determinou o arquivamento de sindicância instaurada para apurar suposta "invasão" do sistema 
de informática da área administrativa do PPGEC/UFRGS. 2. Finalizada a instrução, o membro 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos aos seguintes fundamentos: a) a ausência 
deconsenso entre os docentes diretamente envolvidos no processo relativo àdivisão das bolsas de 
mestrado e doutorado é questão interna da instituição,tendo sido a controvérsia adequadamente 
solucionada, especialmente a partir da atuação da Direção da EENG/UFRGS e dos gestores da 
CAPES; b) a prestação de contas da gestão do professor que esteve à frente do PPGEC/UFRGS, 
mencionada na representação, foi aprovada no âmbito da CAPES depois de saneadas as 
irregularidades inicialmente detectadas, inclusive com a devolução de valores recebidos 
indevidamente;e c) não se verificou ilegalidade na decisão que não conheceu do recurso 
interposto em face da decisão pelo arquivamento de sindicância instaurada para apurar suposta 
"invasão" do sistema de informática do PPGEC/UFRGS, haja vista a não previsão do cabimento 
de tal espécie de recurso na regulamentação interna da UFRGS. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
041. Processo: 1.29.001.000035/2015-50 Voto: 3261/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BAGÉ-
RS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE 

PENA PECUNIÁRIA RESULTANTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. MUNICÍPIO DE 
BAGÉ/RS. 1. Inquérito civil instaurado com vistas a apurar eventual irregularidade no tocante à 
cobrança de pena pecuniária decorrente da rescisão de contratos para construção da Barragem da 
Arvorezinha no município de Bagé. 2. Durante a instrução do feito, o membro oficiante entendeu 
por bem expedir a Recomendação nº 1/2019, a qual foi devidamente acatada pelo Município, 
conforme se depreende da notícia de ajuizamento de execuções fiscais pelo ente público com 
vistas a cobrar as penas pecuniárias resultantes das rescisões contratuais para construção da 
Barragem da Arvorezinha no município de Bagé. 3. Nesse panorama, considerando que a 
municipalidade de Bagé apresenta-se atuante e diligente quanto ao andamento das ações de 
execução fiscal e passados mais de 5 (cinco) anos da instauração do presente expediente, não 
havendo outras medidas a serem adotadas, o Procurador da República oficiante entendeu por bem 
determinar o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
042. Processo: 1.29.002.000284/2021-83 - Eletrônico  Voto: 3322/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE CAXIAS 
DO SUL-RS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
EBCT. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL/RS. EXTRAVIO DE AVISO DE RECEBIMENTO 
DE CORRESPONDÊNCIA. SEGUNDA VIA DO AR ENCAMINHADA PARA O 
REMETENTE. DEMORA EXCESSIVA NO FORNECIMENTO DE RESPOSTAS. PRAZO 
RAZOÁVEL DE RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS. FALHAS PONTUAIS DEVIDAMENTE 
JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES CONTÍNUAS NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ADOTANDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
043. Processo: 1.29.003.000105/2019-83 - Eletrônico  Voto: 3360/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO CAÍ/RS. 
APURAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 
22/2017, EXPEDIDA NO ÂMBITO DO IC N. 1.29.003.000601/2016-94, VISANDO O 
CONTROLE ADEQUADO DA JORNADA DE TRABALHO DE MÉDICOS E 
ODONTÓLOGOS VINCULADOS AO SUS. RECOMENDAÇÃO CUMPRIDA. EXPEDIDAS 
TAMBÉM RECOMENDAÇÕES ÀS ENTIDADES PRIVADAS CONTRATADAS PELO 
MUNICÍPIO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR MEIO DO SUS, QUE 
COMPROVARAM O EFETIVO CUMPRIMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
044. Processo: 1.29.008.000228/2017-11 Voto: 3291/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva acompanhar a adoção de Planos de Prevenção e 
Proteção contra Incêndios (PPCI) nos prédios públicos geridos pela Universidade Federal de 
Santa Maria e situados no Município de Silveira Martins/RS. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento e a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento (PAA), 
dadas a morosidade para a completa implementação dos PPCIs nos aludidos edifícios e a ausência 
de ilícito a ser apurado em inquérito civil. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
045. Processo: 1.29.018.000063/2021-36 - Eletrônico  Voto: 3334/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ERECHIM/PALMEIRA D 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

COVID-19. 1. Inquérito Civil instaurado a partir de representação da Comissão de Direitos 
Humanos de Passo Fundo, na qual informa sobre desabastecimento de medicamentos destinados 
à intubação de pacientes de Covid-19 no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e no Hospital de 
Clínicas de Passo Fundo (HCPF), situados no município de Passo Fundo/RS. 2. Após instrução, 
o membro oficiante arquivou o procedimento sob o fundamento de que houve houve significativa 
melhora na situação do estoque de medicamentos sedativos e anestésicos do HCPF e do HSVP, 
o qual é suficiente para atender os pacientes que fazem uso de ventilador pulmonar. 2.1. 
Ressaltou, também, que as dificuldades para aquisição dos fármacos referente ao kit intubação 
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não mais subsistem. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
046. Processo: 1.30.001.000071/2021-41 - Eletrônico  Voto: 3269/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IFRJ. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES. 1. Procedimento preparatório instaurado com vistas a apurar supostas 
irregularidades cometidas no Concurso Público para provimento de cargos técnicos 
administrativos em educação da IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro - organizado pela 
Fundação BioRio - alteração de nota de candidata com consequente prejuízo a candidatos 
aprovados com melhores notas. 2. Em breve síntese, o IFRJ esclareceu que este certame foi 
organizado e executado pela Fundação BioRio, a qual foi notificada por ocorrências de 
imperfeições na execução dos serviços previstos por diversas vezes, dentre os quais, se destaca a 
divulgação de resultados contendo erros em diversos cargos. 3. Destacou, porém, que estes erros 
foram corrigidos pela instituição organizadora. 4. Nesse contexto, a luz destes esclarecimentos e 
outras informações trazidas aos autos pelo IFRJ, o Procurador da República oficiante concluiu 
que inexiste ilegalidade aparente que ponha em risco os interesses coletivos e individuais 
indisponíveis, ressaltando, ao final, a possibilidade de o manifestante recorrer ao Poder Judiciário 
para a tutela específica de seus interesses individuais. Estas as razões pelas quais determinou o 
arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
047. Processo: 1.30.001.004233/2019-03 - Eletrônico  Voto: 3244/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER - 

INCA.CONCESSÃO DE BOLSAS. REFORMULAÇÃO DO PROGRAMA.1. Inquérito civil 
instaurado com base em representação sigilosa, tendo por finalidade apurar a suposta 
irregularidade daPortaria INCA nº 148, de 21/02/2018, que reformulou o Programa de Bolsas de 
Desenvolvimento Institucional - BDI. 2.Segundo o que foi inicialmente relatado, a reformulação 
foi feita à revelia do Plano de Desenvolvimento Institucional, permitidoa alocação dos bolsistas 
em áreas de atuação diversas, em desvio de finalidade, e propiciadoa relação de parentesco e 
contratação de ex-funcionários para a ocupação das bolsas. 3.Em apurações iniciais identificou-
se como improcedentes as alegações de que a apontada portaria houvesse favorecidodesvios na 
contratação de bolsistas, conforme documentação apresentada, mas revelou que o órgão de fato 
não havia realizado o Plano de Desenvolvimento Institucional para o quadriênio 2020-2023. 
4.Após provocação ministerial, o plano foi construído, discutido e publicado, tendo em seguida 
sido editada a norma regulamentadora da seleção dos beneficiários para a concessão de bolsas, 
cuja análise não revelou brechas que permitissem desvios de finalidade ou manipulação de 
interesses na seleção debolsistas.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
048. Processo: 1.30.002.000082/2017-34 Voto: 3316/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPOS-RJ 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado para apurar suposta irregularidade da 
Resolução Normativa n. 126 do Conselho Nacional de Imigração, que, no inciso "v" do artigo 1º, 
prevê, como requisito para permanência de estrangeiro no país, a apresentação de certidão 
negativa de antecedentes criminais brasileira, bem como declaração de que nunca foi processado. 
2. Alegou o representante que tais exigências não possuem o condão de comprovar o passado do 
imigrante, e que, na forma prevista, exporá a risco a segurança pública nacional, precisamente da 
região norte e das regiões fronteiriças, na medida em que permitirá a permanência de estrangeiros 
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no país, sem o controle efetivo de seus antecedentes criminais. 3. Após instrução, o membro 
oficiante arquivou o procedimento sob os seguintes fundamentos: i) após a Resolução Normativa 
nº 126/2017 entrou em vigor a Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração), a qual dispõe sobre os 
direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula a sua entrada e estada no País e estabelece 
princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante; ii) a Resolução Normativa nº 
126/2017 perdeu sua validade em março de 2018 sendo substituída pela Portaria Interministerial 
nº 9/2018, a qual também não exige certidão negativa de antecedentes criminais do país de origem 
ou de qualquer outro país, mas sim, declaração, sob as penas da lei, de ausência de antecedentes 
criminais em qualquer país, nos últimos cinco anos; iii) de acordo com as informações prestadas 
pelo Departamento de Migrações/MJ apesar da referida Resolução ter sido editada sob a égide 
do Estatuto do Estrangeiro teve suporte em todo arcabouço constitucional, com clara intenção de 
prestigiar o compromisso brasileiro em resguardar a proteção internacional aos direitos humanos 
quanto ao direito dos migrantes dos países vizinhos e iv) a norma questionada está de acordo com 
a política migratória definida no país e atende a preceitos humanitários previstos na Constituição 
da República Federativa do Brasil. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
049. Processo: 1.30.006.000050/2021-85 - Eletrônico  Voto: 3350/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a possível escassez de 
medicamentos necessários à realização do procedimento de intubação de pacientes internados em 
leitos de UTI para tratamento de Covid-19, nos municípios que se encontram no âmbito de 
atuação da PRM Nova Friburgo/RJ. 2. Oficiados, os municípios em questãoea Secretaria Estadual 
de Saúde prestaram esclarecimentos, a partir dos quais se concluiu que as medidas por eles 
adotadas revelaram-se eficazes no controle do estoque e distribuição dos medicamentos que 
compõem o denominado "Kit de Intubação", não havendo, no momento, risco de 
desabastecimento. 3. Nesse contexto, e considerando a existência de procedimento específico de 
controle e acompanhamento das medidas de enfrentamento à pandemia, a cargo do Gabinete 
Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus (GIAC-COVID19), o membro 
oficiante promoveu o arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
050. Processo: 1.30.006.000055/2015-60 Voto: 3375/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE 

CORDEIRO/RJ. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS 
ENDEMIAS. ALEGAÇÃO DE QUE A MUNICIPALIDADE NÃO ESTARIA REPASSANDO 
A ESTES PROFISSIONAIS VERBAS RECEBIDAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 
PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL. INSTRUÇÃO DO FEITO. 
VERIFICADO QUE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1990/2015, ESTES 
SERVIDORES PASSARAM A RECEBER O PISO SALARIAL DE R$1.400,00. 
IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
051. Processo: 1.30.009.000385/2013-63 Voto: 3379/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE S PEDRO 
DA ALDEIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 
EM GERAL. MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ. CONTRATAÇÃO DE 
ESCRITÓRIO COM VISTAS À ELABORAÇÃO DE UM ANTEPROJETO 
URBANÍSTICO/PAISAGÍSTICO E DE ANTEPROJETOS ESPECÍFICOS DE MOBILIÁRIO 
URBANO PARA O MUNICÍPIO. SUPOSTA DOAÇÃO DE PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL 
NO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS AO 
MPE QUANTO A ESTA QUESTÃO. DIRECIONAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES 
QUANTO A ILEGALIDADES NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. DÉBITOS EXISTENTES 
NA SPU EM FASE DE COBRANÇA. ATUAÇÃO REGULAR DA SPU E EXISTÊNCIA DE 
PROCURADORIA PRÓPRIA PARA COBRANÇA DE DÉBITOS. DESNECESSIDADE DE 
ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
052. Processo: 1.31.000.000272/2014-91 Voto: 3302/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ESTADO DE RONDÔNIA. CONSELHOS 

PROFISSIONAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES VIA CLT EM DETRIMENTO DO 
REGIME JURÍDICO ÚNICO. JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO AFASTADA PELO 
MEMBRO MINISTERIAL DIANTE DO DECIDIDO PELO COLENDO STF NO 
JULGAMENTO DA ADI Nº 5367, NO ÂMBITO DA QUAL FIRMOU ENTENDIMENTO DE 
QUE NÃO SE APLICA A OBRIGATORIEDADE DO REGIME JURÍDICO ÚNICO 
PRECONIZADO PELO ARTIGO 39 DO TEXTO CONSTITUCIONAL AO CONSELHOS DE 
CLASSE, POR SEREM ESPÉCIE SUI GENERIS DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO 
PÚBLICO NÃO ESTATAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
053. Processo: 1.33.007.000101/2020-76 - Eletrônico  Voto: 3321/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. PRAIA. EMPREENDIMENTO 

IMOBILIÁRIO. ACESSO DE VISITANTES. 1. Inquérito civil instaurado com base em 
representação de particular, tendo por finalidade apurar a suposta restrição de acesso de pessoas 
à Praia Vermelha, localizada no Município de Garopaba/SC, por parte dos gestores do 
empreendimento imobiliário instalado no local, supostamente malferindo o acordo entabulado no 
âmbito da ACP nº 2003.72.00.018273-0, noqual foi estabelecido que o empreendimento deveria 
criar e mantertrilhas que permitissem o acesso de terceiros a todas as praias da região e até mesmo 
de trilhas especiais por meio das quais os pescadores da região pudessem entrar com veículos e 
equipamentos.2.Instruído o feito e reunidonos autos fartoacervo documental, verificou-se ser o 
caso de encerramentoda investigação, uma vez que os responsáveis pelo empreendimento 
demonstraram que o acesso às praias permanece livre e desimpedido para pescadores e visitantes, 
contando, inclusive, com alto fluxo de turistas nos períodos de veraneio, tudo sendo feito sem 
qualquer restrição.3.Revelada, então, a ausência de verossimilhança das alegações iniciais, o 
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
054. Processo: 1.34.001.007080/2021-13 - Eletrônico  Voto: 3239/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SUPOSTA COBRANÇA IRREGULAR DE VALORES PELA UNIVERSIDADE 
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UNINOVE DE BENEFÍCIÁRIAS DO FIES. INSTRUÇÃO DO FEITO. DEMONSTRADO 
QUE AS REPRESENTANTES FORAM CONTEMPLADAS COM FIES PARCIAL, BEM 
COMO QUE A DIFERENÇA COBRADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FOI DEVIDA 
AO PAGAMENTO A MENOR REALIZADO PELAS REPRESENTANTES A CEF, A 
TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
055. Processo: 1.34.001.007086/2021-91 - Eletrônico  Voto: 3364/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO 
PAULO 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir de manifestação, a qual noticia suposta 
irregularidade praticada pela Ordem dos Advogados do Brasil, acerca do impedimento de 
manutenção de convênio de bancas brasileiras com consultorias estrangeiras. 2. O representante 
alegou, ainda, que a OAB teria apenas poderes de regulamentar e não de normatizar, de modo 
que não poderia impor tal tipo de vedação às bancas brasileiras de advogados. 3. Após instrução, 
o membro oficiante arquivou o procedimento sob o fundamento de que a suposta ilegalidade 
apontada pelo noticiante não restou demonstrada nos autos. 3.1. Acrescentou que, conforme 
esclarecido pela Autarquia, a vedação se resume a impedir que escritórios brasileiros de 
advocacia sejam contratados por empresas de consultoria para prestar serviços de advocacia para 
clientes de tais empresas. Tal limitação não atinge contratos em que escritórios de advocacia 
prestem serviços para tais empresas de consultoria, as quais figuram como clientes. 3.2. 
Ressaltou, ainda, que os fatos que se encontram sob a abrangência da atividade fiscalizatória da 
Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao exercício da advocacia no território nacional. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
056. Processo: 1.34.004.000015/2020-56 - Eletrônico  Voto: 3389/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a não inclusão de banheiro e bebedouro 
públicos no projeto de construção do Parque Ambiental Remanso das Águas, localizado no 
Município de Hortolândia/SP. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, haja vista o 
acesso irrestrito à área e a impossibilidade de contínua vigilância ostensiva do local, redundando 
em risco aos frequentadores. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
057. Processo: 1.34.004.000171/2021-06 - Eletrônico  Voto: 3227/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurarse há 

ou houve excesso de transferência de pacientes com COVID-19 para a cidade de Campinas, 
sobrecarregando os leitos da cidade. 2. Arquivamento promovido sob os seguintes fundamentos: 
a)a Prefeitura atestou que mais de 90% da ocupação dos leitos de UTI públicos municipais 
mantivera-se por pacientes munícipes; b)necessário considerar que o atual contexto exige adoção 
de consciência coletiva e social, especialmente quando se trata de preservar a saúde e a vida de 
pessoas, devendo todos os entes federativos, em todas as instâncias, agirem com solidariedade 
entre si sempre que possível; c) ademais, Campinas é considera cidade polo regional, obtendo 
benefícios e responsabilidades por tal colocação, de modo que se esquivar de prestar auxílio a 
pacientes de outros municípios próximos, quando pode e sem prejudicar seusmunícipes, 
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demonstra-se desmedido. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
058. Processo: 1.34.010.000203/2021-86 - Eletrônico  Voto: 3283/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório instaurado a partir de representação, a qual narrou 
que os beneficiários de pensão indenizatória resultante de condenação da extinta Rede Ferroviária 
Federal S/A - RFFSA vêm enfrentando dificuldades para receber o que lhes é devido, após as 
transferências dos processos administrativos relativos às pensões indenizatórias da extinta 
Inventariança da RFFSA para o Ministério de Infraestrutura -MInfra - e, na sequência, para o 
DNIT. 2. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento sob os seguintes 
fundamentos: i) dos esclarecimentos prestados pela Superintendência Regional do DNIT e pela 
Diretoria de Administração e Finança daquele órgão - DAF não se notam imposições de 
exigências indevidas para o cumprimento de tais obrigações, apesar dos referidos órgãos terem 
informado que houve dificuldades iniciais para o pagamento das 485 (quatrocentos e oitenta e 
cinco) ações judiciais transferidas da Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A., 
entre elas mais de 90 (noventa) referentes à aquisição e manutenção de próteses ortopédicas; ii ) 
os fatos narrados inicialmente, indicavam a possibilidade de ofensa a direitos do conjunto 
daquelas pessoas que têm títulos judicias condenando a extinta RFFSA ao fornecimento e 
manutenção de conjuntos protéticos, obrigação ora delegada administrativamente ao DNIT. 
Contudo, não houve outras notícias ou representações no mesmo sentido, a demandar a atuação 
do Ministério Público Federal na seara coletiva e iii) por outro lado, o caso refere-se ao 
cumprimento de condenações judiciais ao pagamento de pensões, fornecimento e manutenção de 
próteses ortopédicas, direitos individuais cujos descumprimentos podem encontrar eficiente 
solução através de medidas individuais de execução das respectivas e específicas sentenças. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
059. Processo: 1.34.011.000079/2021-49 - Eletrônico  Voto: 3359/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19.VACINAÇÃO. 1. Procedimento 

preparatório instaurado com base em representação que narrou a ocorrência de morosidade na 
vacinação contra a Covid-19 no Município deSão Bernardo do Campo/SP em decorrência de 
supostas falhas na divulgação dos pontos de vacinação; escassez de postos em sistemas de "drive-
thru";dificuldades enfrentadas pela população quanto aos agendamentos eletrônicos; falta de 
esclarecimentos acerca do cronograma de doses; e ausência de calendário de vacinação. 2.Instada, 
a Prefeitura Municipal prestou esclarecimentos no sentido de quea municipalidade segue os 
procedimentosditados pelo Ministério da Saúde, especialmente por meio da ampla divulgação da 
campanhade vacinação, com a informação dospontos de vacinação, ampliação do atendimento 
em modo "drive-thru", melhorias no atendimento e criação de novos postos, e que a 
obrigatoriedade do agendamento eletrônico decorre da necessidade de se evitar aglomerações e 
garantir a responsabilização do cidadão pelo não comparecimento, o qual não possui caráter 
excludente uma vez que os funcionários das unidades básicas de saúde foram treinados para 
prestar auxílio às pessoas com limitações relativas ao agendamento eletrônico.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMORAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
060. Processo: 1.34.022.000110/2021-12 - Eletrônico  Voto: 3299/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JAU-SP 

 Relatora: Dra. Lindôra Maria Araújo 
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 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO 
PÚBLICO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO. CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ. 
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES NO AGENDAMENTO DE PROVA FINAL DO CURSO 
DE ARRAIS AMADOR E MOTONAUTA. DEMANDA ACUMULADA. FATOS JÁ 
INVESTIGADOS NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO Nº 
1.34.022.000072/2021-06, ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO. IRREGULARIDADES 
NÃO VERIFICADAS. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO REDUZIDO NO CONTEXTO 
DA PANDEMIA. PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. O REPRESENTANTE 
APRESENTOU RECURSO. ARQUIVAMENTO MANTIDO PELOS PRÓPRIOS 
FUNDAMENTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
061. Processo: 1.18.001.000255/2021-13 - Eletrônico  Voto: 3264/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. SUSCITANTE: PR-DF. SUSCITADO: PRM DE 

ANÁPOLIS/URUAÇU-GO. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. . 1. Trata-se de notícia de fato 
instaurada para apurar suposta irregularidade na veiculação pela Empresa Brasil de Comunicação 
(EBC), empresa pública federal, de culto interdenominacional com lideranças evangélicas e 
propaganda pessoal do Presidente. 2. A Procuradoria da República no Município de 
Anápolis/Uruaçudeclinou da atribuição para atuar no feito em favor da Procuradoria da República 
no Distrito Federal, pelo fato da sede da EBC estar localizada no Distrito Federal e pela suposta 
propaganda pessoal do Presidente com recursos federais. 3. O membro oficiante suscitou conflito 
negativo de atribuição, sob o fundamento de que, não merece prosperar a linha doutrinária que 
defende que o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 estabelece competência exclusiva para o Distrito 
Federal nas ações coletivas cujo dano seja de âmbito nacional ou a sede do órgão seja no DF. 3.1. 
Aplica-se à hipótese, o enunciado n. 15 da 1ª CCR. "O Distrito Federal não é foro universal para 
investigação de irregularidades atribuídas a Órgão Público Federal com sede em Brasília". 3.2 O 
Conselho Institucional do MPF firmou o entendimento de que as regras de competência previstas 
na Lei nº 7.347/85 servem como orientação para determinar o órgão ministerial responsável pelas 
investigações na área cível, devendo ser utilizado o critério da prevenção quando o dano coletivo 
se produzir em mais de um foro (IC nº 1.22.013.000115/2011-01, Relator: José Bonifácio B. de 
Andrada, 6ª Reunião Ordinária, de 14/12/2013). 3.3 Destarte, a PRM de Anápolis/Uruaçu-GO, 
órgão que primeiro tomou conhecimento da matéria em debate, está preventa para conduzir as 
apurações, em consonância com as regras estabelecidas pela Lei de Ação Civil Pública. PELO 
CONHECIMENTO DO CONFLITO, PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO OFÍCIO 
SUSCITADO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do 
suscitado. 

 
062. Processo: 1.14.001.000522/2018-98 - Eletrônico  Voto: 3292/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM 

GERAL. CONTRATAÇÃO DIRETA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE FEDERAL. 1. Inquérito Civil instaurado com o objetivo de apurar suposta 
irregularidade em contratação direta efetuada pelo Município de Iguaí/BA. 2. O membro oficiante 
declinou da atribuição ao MP/BA, sob o fundamento de que a fonte de custeio utilizada no 
pagamento foi exclusivamente através de recursos ordinários da municipalidade, o que afasta o 
interesse federal. PELA HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, ACOLHENDO COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
063. Processo: 1.24.000.001431/2021-39 - Eletrônico  Voto: 3376/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
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 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REMESSA AO MPE. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 
SELETIVO . PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO-PB. AUSÊNCIA DE 
ATRIBUIÇÃO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades no 
processo seletivo simplificado da Secretaria de Saúde de Cabedelo-PB. 2. O membro oficiante 
declinou da atribuição ao MP/PB, sob o fundamento de ausência de interesse federal na questão 
em análise. 3. Incidência do enunciado nº 4 da 1ª CCR: "Ausência de atribuição do Ministério 
Público Federal para apurar irregularidades/ilegalidades relativas a concursos públicos estaduais, 
distritais ou municipais". PELA HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
064. Processo: 1.34.008.000473/2021-36 - Eletrônico  Voto: 3300/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19. PLANO 

NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO. TERCEIRA DOSE DE VACINAÇÃO. REMESSA AO MPE. 
1. Notícia de Fato autuada para apurar suposta irregularidade no combate à pandemia do 
coronavírus no Município de Piracicaba/SP, que estaria aplicando como terceira dose da vacina, 
a Coronavac. 2. A nota técnica nº 48/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, prevê que "A vacina 
a ser utilizada para a dose adicional deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA 
mensageiro (Pfizer/Wyeth) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou 
AstraZeneca)." 3. O membro oficiante declinou da atribuição ao MP/SP, considerando a ausência 
de interesse federal e, que a vacinação é prestada pelo serviço de saúde municipal. 4. Competência 
material concorrente quanto à saúde (art. 23, II, da Constituição Federal). Descentralização para 
estados e municípios da gestão dos serviços e ações de saúde. Art. 198, I, da Constituição Federal. 
4.1 O plenário do Supremo Tribunal Federal- STF, no bojo da ADI 6341, confirmou o 
entendimento de que as medidas adotadas pelo Governo Federal, por meio da MP nº 926/2020, 
não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências normativas e 
administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 4.2 O Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 atribui aos Estados e Municípios a 
organização e programação detalhada da vacinação. 4.3. Ausência de descumprimento imotivado 
à diretriz nacional estabelecida pelo Ministério da Saúde mas sim, execução operacional em 
desacordo com as premissas estabelecidas. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição. 

 
065. Processo: 1.10.001.000065/2020-03 - Eletrônico  Voto: 3320/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

ESTOQUE. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar suposta falha noabastecimento 
e distribuição do medicamento Rovamicina (princípio ativo espiramicina) no sistemamunicipal 
de saúde de Cruzeiro do Sul. 2.Instada, a Secretaria de Saúde do Município de Cruzeiro doSul 
esclareceuque a Rovamicina não é um medicamento estocável, para fins de imediata distribuição, 
pois seu fornecimento é feito de forma particularizada conforme a situação clínica de cada 
paciente. 3. Instada a se manifestar sobre aeventualnormalização e regularização da distribuição 
do fármaco, a representante quedou-se inerte. 4. Com base nisso, o Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerandoque pela forma de distribuição da 
Rovamicina no SUS, não restou evidenciada omissão da Secretaria de Saúde do Município de 
Cruzeiro do Sul, uma vez que o medicamento não é estocável.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
066. Processo: 1.14.000.001247/2018-30 Voto: 3241/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE 
VALORES. PRECATÓRIOS. CORRETA DESTINAÇÃO. 1. Inquérito civil instaurado para 
apurar possíveis inconsistências no manejo de verbas decorrentes da complementação do 
FUNDEF devidas aos municípios de Lauro de Freitas,Muniz Ferreira,Muritiba,Nazaré, Salinas 
da Margarida eSanto Amaro, situados no Estado da Bahia, especialmente no que diz respeito à 
indevida celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios para a promoção de defesa 
jurídica de baixa complexidade. 2.Realizadas as diligências, o feito foi arquivado com relação à 
situação dos municípios deSalinas daMargarida, Nazaré e Lauro de Freitas, não havendo indícios 
de que as verbas almejadas, ainda pendentes de pagamento, possam ser empregadas fora do seu 
escopo legal.3.Com relação aos Município de Muniz Ferreira eSanto Amaro, foi determinada a 
instauração de inquéritos específicosao acompanhamento da destinação das verbas devidas aos 
entes públicos, uma vez que os processos judiciaismovidos por eles ainda se encontram em 
tramitação. 5.Com essas razões o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento 
do presente feito.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
067. Processo: 1.14.000.001575/2019-17 - Eletrônico  Voto: 3339/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). 1. Inquérito Civil instaurado para 
apurar a transparência dos mecanismos de seleção de beneficiários e de distribuição das unidades 
habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Mata de São 
João/BA. 2. O município encaminhou lista de presença, relatórios e registros fotográficos das 
reuniões informativas sobre os processos do PMCMV, a fim de comprovar a participação dos 
selecionados e esclareceu que os trâmites e ações relacionadas ao programa habitacional foram 
veiculados no portal eletrônico www.maisregiao.com.br, no Diário Oficial do Município, 
emmídias sociais e em programas de rádio. 3. Considerando os esclarecimentos prestados pela 
municipalidade, e não havendo irregularidades a serem sanadas, o membro oficiante promoveu o 
arquivamento dos autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
068. Processo: 1.14.000.001941/2020-71 - Eletrônico  Voto: 3306/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA. 

DOCENTES. PANDEMIA DE COVID-19. SUPOSTA REDUÇÃO DE JORNADA.. 1. 
Procedimento preparatório instaurado para apurar suposta irregularidade cometida pelos 
professores da Universidade Federal da Bahia - UFBA, que teriam reduzido sua carga de trabalho 
durante a pandemia de Covid-19, mas sem que houvesse a correspondente redução salarial. 
2.Instada a prestar esclarecimentos, a UFBA encaminhou ao MPF informações no sentido de que 
a atividade da docência continuousendo regularmente prestadade acordo com as normas vigentes, 
na modalidade remota ou semi-presencial, em decorrênciada situação excepcional do estado de 
emergência declarado em virtude do advento da pandemia, razão pela qual não haveria que se 
falar em redução remuneratória. 3.À base disso, por não vislumbrar ilegalidade passível de 
correção, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
feito.PELAHOMOLOGAÇÃODO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOSPELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
069. Processo: 1.14.000.002084/2021-16 - Eletrônico  Voto: 3385/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 
SELETIVO. Trata-se de procedimento preparatório instaurado para apurar eventuais 
irregularidades ocorridas no âmbito do Programa de Pós Graduação em Biotecnologia em Saúde 
e Medicina Investigativa - Chamada 2021.1, patrocinado pelo Instituto Gonçalo Moniz - IGM 
,vinculado à Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ. 2. Aduz a representante que o seu tempo de 
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arguição foi cerca do dobro do previsto no edital e que isso teria ferido a isonomia entre os 
candidatos. 3. Após instrução, o membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, 
considerando não haver nenhum indício de prática irregular imputada ao IGM, sobretudo em 
prejuízo de direitos difusos ou individuais homogêneos que possam ser tutelados pelo MPF. 4. 
Notificada, a representante impetrou recurso reiterando os termos da inicial, além de argumentar 
a hipótese de fraude com adulteração do vídeo disponibilizado. 5. O membro oficiante manteve 
a decisão de arquivamento por seus próprios fundamentos, ressaltando o envio de cópia ao núcleo 
criminal para eventual análise em relação à suposta fraude na edição do vídeo. 5.1 Não 
configuração de ofensa a direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos e indisponíveis 
que possam atrair a atribuição do Ministério Público Federal. PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
070. Processo: 1.14.000.002933/2020-42 - Eletrônico  Voto: 3311/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva examinar suposta 
irregularidade no processo seletivo de candidatos ao mestrado e ao doutorado do Programa de 
Pós-Graduação Multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 2. O representante questiona suposta concentração de vagas em determinada linha de 
pesquisa. 3.O membro oficiante promoveu o arquivamento, dadaa inexistência de ilegalidade e a 
autonomia didático-científica das entidades universitárias albergada pela Constituição 
Federal.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
071. Processo: 1.14.013.000026/2015-52 Voto: 3294/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE T. DE 
FREITAS-BA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE 
FREITAS/BA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE 
TERCEIRIZADOS. 1. Inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade entre 
atribuições de servidores da CEF e contratação de terceirizados. 2. Oficiada, a CEF informou que 
os contratos de terceirização restringem-se às funções das atividades-meio, que os gestores das 
Agências têm ciência das regras estabelecidas pela Política de Terceirização de Serviços na 
CAIXA, a qual observa rigorosamente as normatizações vigentes, ficando cada prestador 
terceirizado restrito às atividades previstas em seus respectivos contratos de trabalho. Ademais, 
houve concurso público com formação de cadastro de reserva para suprir as demandas. 3. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o fundamento de ausência de elementos 
de convicção suficientes a apontar para a prática de crimes contra a administração pública ou atos 
de improbidade administrativa. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
072. Processo: 1.15.000.000906/2020-06 - Eletrônico  Voto: 3217/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19. RESTRIÇÃO DE 

ACOMPANHANTES EM CENTRO HOSPITALAR. 1. Procedimento instaurado, a partir de 
representação, para apurar suposta irregularidade cometida pela Administração do Hospital 
municipal Gonzaguinha de Messejana, em Fortaleza/CE, consistente na proibição de qualquer 
acompanhamento de gestante nos centros cirúrgicos de parto nessa instituição hospitalar, em 
decorrência da pandemia do novo coronavírus. 2. Realizadas as diligências, foram prestadas 
informações quanto às normas que estabelecem o controle de acompanhantes nas várias fases dos 
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procedimentos de cirurgia de parto, demonstrada a possibilidade de acompanhamento da gestante 
em vários momentos, com exceção do centro cirúrgico, sendo permitida apenas acompanhante 
na sala quando cirurgia por cesariana. 3. Ao final, os autos foram arquivados ante a demonstração 
da razoabilidade nas normas de controle que são no intuito de evitar infecções hospitalares, dentre 
outros problemas evitáveis, não havendo que se falar emabuso pela instituição hospitalar. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
073. Processo: 1.15.003.000204/2020-94 - Eletrônico  Voto: 3384/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOBRAL-CE 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 03/2019. NÃO CREDENCIAMENTO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO-HCOR. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS. AJUSTES DOS PROCEDIMENTOS PARA 
DISPONIBILIZAR SALDO E A CONTRATUALIZAÇÃO DO HCOR. OFERTADO PRAZO 
PARA MANIFESTAÇÃO, O REPRESENTANTE QUEDOU-SE INERTE. 
IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
074. Processo: 1.16.000.001091/2021-18 - Eletrônico  Voto: 3290/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SAQUE DO PIS. SUPOSTA 
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS. 
IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. DIREITO INDIVIDUAL. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
075. Processo: 1.16.000.002077/2020-51 - Eletrônico  Voto: 3373/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO. MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual 
irregularidade na indicação para cargo de Diretor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales 
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), uma vez que o representado seria investigado no 
âmbito criminal e por Improbidade Administrativa. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que 
embora não tenha restado devidamente esclarecido o preenchimento dos requisitos legais para 
exercício da atividade em questão pelo representado, diante, sobretudo, da existência da Ação de 
Improbidade Administrativa n. 1028945-67.2018.4.01.3400, observou-se que o representado não 
mais ocupa o cargo em questão. 3. No que concerne a eventual possibilidade de ressarcimento 
dos cofres públicos quanto às remunerações pagas ao então Secretário, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a devolução da remuneração percebida como 
contraprestação dos serviços poderia configurar enriquecimento ilícito por parte da 
Administração Pública. 4. Autos arquivados diante da perda superveniente do objeto do feito. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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076. Processo: 1.16.000.002692/2020-67 - Eletrônico  Voto: 3304/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CULTURA.FUNARTE. PRESIDENTE. NOMEAÇÃO. 

QUALIFICAÇÃOEXIGIDA. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA. 1. Procedimento 
preparatórioinstaurado com a finalidade de apurar a legalidadeda nomeaçãopara o cargo de 
Presidente da Fundação Nacional das Artes ¿ FUNARTE, uma vez que, segundo o narrado em 
representação formulada pelo Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro, 
o nomeado é militar coronel da reserva e não possuiligação com a área da cultura. 2.Realizadas 
as devidas apurações, que, em função da discricionariedade daescolha, ateve-se à simples 
verificação do cumprimento dos requisitos legais, logrou-seconfirmar que a nomeação se deu em 
pleno atendimento ao disposto no Decreto nº9.727/2019, uma vez que foi comprovada a formação 
específica do nomeado na área artística com ênfase nos seguintes temas: Curso de Formação em 
Roteiro pela Academia Internacional de Cinema, Curso de Concepção de Projetos Audiovisuais 
e Fontes de Financiamento, e o Curso de Gestão de Direitos no Processo de Financiamento de 
Projetos Audiovisuais com Recursos Públicos, ambos pela ANCINE/ENAP, conforme listado no 
currículo do investigado, trazido ao feito. 3.Dessa forma, não vislumbrando irregularidade a ser 
sanada no ato de nomeação, que não excedeu aos limites da discricionariedade imposto pelo 
citado decreto, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBROOFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
077. Processo: 1.18.000.000742/2021-88 - Eletrônico  Voto: 3329/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. ENSINO À DISTÂNCIA. CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL FACULDADE- FAC LIONS. 
CONVÊNIO COM INSTITUIÇÃO PARCEIRA PARA A ESTRUTURA OPERACIONAL. 
PREVISÃO LEGAL. ART. 19, DO DECRETO Nº 9.057/2017. AUSÊNCIA DE 
IRREGULARIDADE. PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
078. Processo: 1.19.001.000181/2021-70 - Eletrônico  Voto: 3195/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 2ª CCR. BENS PÚBLICOS. RODOVIA 

FEDERAL. EXCESSO DE PESO. TRANSPORTE DE CARGA. CONDUTA NÃO 
RECORRENTE. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
079. Processo: 1.20.004.000270/2021-75 - Eletrônico  Voto: 3336/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar suposta transposição de vaga 
destinada a concurso público para processo seletivo interno com a finalidade de preenchimento 
de quadro funcional da Universidade Federal do Mato Grosso. 2. O membro oficiante promoveu 
o arquivamento, dado que (i) a retirada de vaga para o cargo de professor de literatura em 
concurso público deveu-se à redistribuição administrativa de profissional oriundo de outra 
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universidade, para atendimento urgente de demandas e (ii) com a aposentadoria de outro servidor, 
foi possível a previsão de vaga de professor de literatura em processo seletivo. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
080. Processo: 1.21.000.003093/2018-86 - Eletrônico  Voto: 3211/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO DO SUL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. 1. Procedimento instaurado para apurar a correção das 
constatações dos Relatórios de Auditoria nº 15536 e nº 15690 do Serviço de Auditoria em Mato 
Grosso do Sul (SEAUD/MS) do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), 
pertinentes à regulação de vagas do SUS no Município de Campo Grande. 2. Na instrução, foram 
apurados, ponto a ponto, as inconformidades inicialmente apontadas, sendo verificado, ao final, 
quetanto a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande quanto a Secretaria de Estado de 
Saúde demonstraram a adoção de inúmeras providências para a superação do cenário verificado 
por ocasião das auditorias que resultaram nos Relatórios nº 15536 e 15690. 3. Ao final, concluiu-
se que os gestores municipais e estaduais empreenderam medidas razoáveis para a solução das 
inconformidades, não se vislumbrando irregularidades aptas a ensejar a atuação ministerial. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
081. Processo: 1.21.004.000035/2018-61 - Eletrônico  Voto: 3362/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CORUMBÁ-MS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONFLITO FUNDIÁRIO. FISCALIZAÇÃO DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a falta de 
distribuição de água no Projeto de Assentamento Tamarineiro II, localizado em Corumbá/MS. 2. 
O membro oficiante promoveu o arquivamento, dado o retorno da distribuição de água e a 
cessação dos empecilhos no abastecimento promovidos pela anterior gestão do loteamento. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
082. Processo: 1.22.003.000157/2018-20 - Eletrônico  Voto: 3212/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL. MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG. 1. Inquérito civil instaurado para apurar 
eventuais irregularidades referentes ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (SISBI-POA), especialmente, em razão da delegação de atribuições (fiscalização 
sanitária) aos Serviços de Inspeção Municipal (SIM), no Município de Araguari/MG. 2. Após 
instrução, o Procurador da República oficiante destacou que algumasirregularidades não restaram 
demonstradas, ao passo que a irregularidade pendente restou sanada pela municipalidade. Estas 
as razões pelas quais determinou o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
083. Processo: 1.22.003.000208/2021-19 - Eletrônico  Voto: 3309/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 28 
 

 
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. 

 

MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. TRÁFEGO 

COM EXCESSO DE PESO. 1. Procedimento preparatório instaurado para acompanhar os 
desdobramentos do descumprimento doTAC celebrado pela empresa POLIMIX, no âmbito 
daAção Civil Pública nº2009.38.03.003570-5, destinado aocumprimento de condições para 
cessar otráfego de veículos da empresa com excesso de peso porrodovias federais. 2.Oficiados a 
PRF e o DNIT para informarem sobre as infrações por excesso de peso lavradas em desfavor da 
empresa após o descumprimento do TAC, estes órgãos retornaramque ela teria sido autuada 82 
vezes após o dia 15 de fevereiro de 2019. 3.Com base nisso um novo TAC foi firmado e 
submetido nos autos da referida ACP, exaurindo o objeto do presente feito, induzindo, pois, o seu 
arquivamento, conforme minudenciado pelo Procurador oficiante na respectiva promoção.PELA 
HOMOLOGAÇÃO DOARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OSFUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
084. Processo: 1.22.003.000575/2020-31 - Eletrônico  Voto: 3358/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRINCHEIRA. SUPOSTA IRREGULARIDADE TÉCNICA. 1. Inquérito civil instaurado com 
a finalidade de apurar a ocorrência de irregularidadesna obra do Trevo Ivo Alves em 
Uberlândia/MG, uma vez que a obra teria sido realizada sem a devida observância danormas 
técnicas e das boas práticas de engenharia, apresentando, então, supostamente, erros que estariam 
colocando em risco a integridade física dos usuários. 2.Com a instrução do feito apurou-se junto 
aos órgãos municipais que a realização da obra teriaobedecidotodos os procedimentos e normas 
técnicas de engenharia, inclusive da ABNT, bem como que a sinalização teria sido implantada de 
acordo com oManual Brasileiro deSinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito 
(COTRAN). 3.Ademais, com relação aos apontados riscos para os usuários, cuidou-se de colher 
junto à Polícia Militar local informações acerca da quantidade de acidentes de trânsito registrados 
no local, bem como qual seriam suas causas. Com a vinda das informações requeridas, constatou-
se quedas6 ocorrências de acidentes lavradas no local no ano de 2020, em 5 delas foi 
apontadacomo causa determinante a falta de atenção do motorista, afastando, portanto, a 
suposição de que a estrutura da obra estaria atuando comofator de incremento derisco.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
085. Processo: 1.22.005.000037/2020-27 - Eletrônico  Voto: 3271/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE MONTES 
CLAROS-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. NOTA TÉCNICA 01/2019. VERIFICAÇÃO DE 
CINCO OBRAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA/MG. QUATROFORAM 
CONCLUÍDAS E ESTÃO EM PLENO FUNCIONAMENTO. PENDENTEAOBRADO 
CONVÊNIO N. 10903/2014, CUJO TERMO DE VIGÊNCIA FOI PRORROGADO ATÉ 
28/04/2022. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS PELO MPF. 
ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
086. Processo: 1.22.011.000122/2015-49 Voto: 3260/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 29 
 

 
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. 

 

 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 
TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE 
INFRAÇÕES REITERADAS EM NOME DA INVESTIGADA. 1. Trata-se de inquérito civil 
instaurado para apurar suposto trânsito de veículo com excesso de carga em rodovia federal. 2. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, após informações da PRF sobre a 
inexistência de autuações por excesso de peso nos últimos 60 meses, concluindo pela ausência 
de reiterado descumprimento das normas de excesso de peso em tráfego de veículos. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
087. Processo: 1.22.011.000160/2015-00 Voto: 3259/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. AUSÊNCIA DE REGISTROS DE 
INFRAÇÕES REITERADAS EM NOME DA INVESTIGADA. 1. Trata-se de inquérito civil 
instaurado para apurar suposto trânsito de veículo com excesso de carga em rodovia federal. 2. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, após informações da PRF sobre a 
inexistência de autuações por excesso de peso nos últimos 60 meses, concluindo pela ausência 
de reiterado descumprimento das normas de excesso de peso em tráfego de veículos. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
088. Processo: 1.23.001.000635/2018-84 - Eletrônico  Voto: 3337/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARABÁ-PA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. MINISTÉRIO DO TRABALHO 

EM MARABÁ/PA. FALTA DE SERVIDOR. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual 
falha no serviço público prestado pela Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Marabá/PA, 
tendo por base representação que reportou dificuldades em solicitar o recebimento de valores 
relativos ao seguro-desemprego, uma vez que na unidade do Ministério do Trabalho em Marabá 
não haveria servidor público para concluir a ação solicitada. 2. Realizadas as diligências, 
verificou-se que a falha na prestação de serviço público identificada inicialmente, quanto 
àausência de servidor público lotado na respectiva Regional, que impedia o cadastramento das 
solicitações de seguro desemprego nessa unidade, foi devidamente sanada pela Superintendência 
Regional do Trabalho no Pará, tendo sido solucionada a situação do representante. 
IRREGULARIDADES SANADAS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
089. Processo: 1.23.003.000509/2017-29 - Eletrônico  Voto: 3319/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ALTAMIRA-PA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. CONDIÇÕES 

DE TRAFEGABILIDADE DA BR-230 RESTABELECIDAS NO SEGMENTO 
LOCALIZADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA (KM 643,00) E MEDICILÂNDIA 
(KM 745,50). 1. Inquérito civil destinado a apurar as condições atuais de trafegabilidade e 
manutenção da Rodovia Transamazônica, BR 230, na saída de Medicilândia, sentido Brasil Novo, 
com o fim de promover a efetividade dos direitos sociais ao transporte e à segurança (art. 6º da 
CFRB/88). 2. Após inúmeras diligências, as quais expuseram as limitações orçamentárias do 
DNIT, a autarquia informou a situação de cada ponto crítico do segmento objeto do Contrato n. 
985/2017 (execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-
230/PA), ressaltando que o ¿segmento localizado entre os municípios de Altamira (km 643,00) e 
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Medicilândia (km 745,50) se encontra com a trafegabilidade plenamente reestabelecida¿. 3. 
Diante dessas informações, o Procurador da República oficiante concluiu que houve atuação do 
DNIT no sentido de sanear as irregularidades constatadas e, em que pese a sustentação de 
ausência de dotação orçamentária, a autarquia prosseguiu com os serviços de manutenção da 
rodovia. 4. Assim, esgotadas todas as diligências instrutórias cabíveis e não vislumbrando razões 
jurídicas para continuidade deste expediente, o Procurador da República oficiante determinou o 
arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
090. Processo: 1.23.006.000023/2021-47 - Eletrônico  Voto: 3256/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
PARAGOMINAS-PA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar a falta 
de perícia médica do INSS no Município de Paragominas/PA. 2. O membro oficiante promoveu 
o arquivamento, dado que, a despeito da demora, após o julgamento do RE 1.171.152 pelo 
Supremo Tribunal Federal (Tema 1066), fixou-se prazo limite para resposta do INSS em relação 
aos pedidos de benefício previdenciário ou assistencial e, em relação ao caso concreto, já houve 
análise da autarquia quanto às denúncias aqui investigadas. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
091. Processo: 1.24.000.001173/2018-95 - Eletrônico  Voto: 3255/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARAIBA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FACULDADE DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS. PARAÍBA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. 1. Inquérito civil instaurado com 
o objetivo de apurar as condições de ensino da Faculdade de Ciências Médicas (FCM/PB), em 
função de possível descaso, desorganização e falta de compromisso com professores e alunos da 
instituição. 2. ADiretoria de Supervisão da Educação Superior do Ministério da 
Educaçãoinformou ter instaurado, em 2018, o Processo de Supervisão nº 23000.034071/2018-49, 
com a finalidade de apurar as possíveis condutas irregulares. 3. Em01/10/2021a Secretaria de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) do MECpublicou o Despacho nº 
138/2021 arquivando o processo em função da ausência de confirmação de parte das 
irregularidades apontadas, bem como da correção das demais falhas assinaladas. 4. Nesse 
contexto, após identificar que a Seres adotou todas as providências a seu cargo, bem como a 
inexistência de novas situações irregulares no funcionamento da instituição de ensino em 
referência, o Procurador da República oficiante concluiu que não há razões que justifiquem a 
continuidade da tramitação do presente feito, motivo pelo qual determinou o seu arquivamento. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
092. Processo: 1.25.000.000562/2021-61 - Eletrônico  Voto: 3245/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar pedido 
de recomendação ministerial para colação antecipada de grau de estudantes de medicina com 
vistas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, dada a ocorrência da colação de grau, satisfazendo a pretensão inicial. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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093. Processo: 1.26.000.002863/2020-10 - Eletrônico  Voto: 3386/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar irregularidades de ordem financeira e 
administrativa e desorganização documentallevadas a efeito pela gestão anterior (2017-2020) do 
Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região (CRN6). 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, dado que o CRN6 já procedeu às correções necessárias e as irregularidades já 
verificadas encontram-se sob análise do Tribunal de Contas da União e do respectivo Conselho 
Federal. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
094. Processo: 1.26.002.000055/2018-75 - Eletrônico  Voto: 3348/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARUARU-PE 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE. 
NOTÍCIA DE FALTA DE FUNCIONAMENTO E ABANDONO DE PRÉDIO EM QUE SE 
LOCALIZA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. O INSS ESCLARECEU QUE A 
INAUGURAÇÃO DA REFERIDA APS AGUARDA AUTORIZAÇÃO PARA 
DESATIVAÇÃO DA APS NEÓPOLIS QUE SE ENCONTRA SOB ANÁLISE DA 
PRESIDÊNCIA. MATÉRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DA 
AUTONOMIA FUNCIONAL DA AUTARQUIA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
095. Processo: 1.26.006.000018/2021-22 - Eletrônico  Voto: 3258/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
GOIANA-PE 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. EXAME NACIONAL DO ENSINO 

MÉDIO-ENEM 2020. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO TARDIA DE 
NOTA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. REGISTRO PRÉVIO DAS NOTAS DE TODOS OS 
CANDIDATOS. INSTABILIDADE DO SISTEMA PARA ACESSO E VISUALIZAÇÃO, QUE 
NÃO INTERFERIU NA NOTA ATRIBUÍDA.IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. 
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
096. Processo: 1.28.000.002005/2016-14 Voto: 3246/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO 
NORTE/CEARÁ-MIRIM 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a locação irregular 
de imóvel financiado pelo Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Popular - PSH Urbano, 
localizado no Conjunto de Todos, Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 2. O membro 
oficiante promoveu o arquivamento, dado que a conduta investigada acarreta para o beneficiário 
somente o impedimento administrativo de ser contemplado novamente por outro programa 
habitacional, conforme disposição legal, além do fato que, a Companhia Estadual de Habitação e 
Desenvolvimento Urbano (CEHAB)está adotando as medidas cabíveis para a regularização 
fundiária da residência. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
097. Processo: 1.29.000.000766/2021-53 - Eletrônico  Voto: 3266/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO SUL 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BASE DE DADOS. 1. Procedimento 
instaurado para apurar eventuais falhas de intercomunicação entre o SIPES (sistema interno de 
pesquisas cadastrais da CEF) e o SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central), 
notadamente em relação à atualidade das informações do cliente junto ao CADIN (Cadastro 
Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal). 2. Realizadas as diligências, 
verificou-se que a CEF vem adotando as medidas necessárias para adequar o funcionamento do 
seu sistema interno, no que concerne à questão técnica e, também, por meio de ampla publicidade 
junto aos seus empregados visando a evitar/impedir o repasse de informação diversa daquela que 
de fato consta no SISBACEN. 3. Ao final, concluiu-se pelo arquivamento do feito, ante a ausência 
de irregularidades aptas a ensejar a atuação ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
098. Processo: 1.29.001.000140/2018-31 - Eletrônico  Voto: 3279/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BAGÉ-
RS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a ocupação irregular de área de 
propriedade da União situada no Município de Hulha Negra/RS. 2. O membro oficiante 
promoveu o arquivamento, dado que (i) a área em questão foi formalmente cedida ao citado 
município e (ii) a Superintendência do Patrimônio da União e o município buscam a regularização 
de várias famílias de baixa renda no local, destinando esforços para o assentamento de pessoas e 
a implementação de melhorias locais. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
099. Processo: 1.29.003.000203/2021-35 - Eletrônico  Voto: 3330/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. EXECUÇÃO DE 

OBRA. PERTURBAÇÃO SONORA. INFORMAÇÕES PRESTADAS. ADEQUAÇÃO DOS 
SERVIÇOS AO HORÁRIO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
100. Processo: 1.29.023.000095/2021-62 - Eletrônico  Voto: 3209/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAPÃO 
DA CANOA-RS 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS 

PÚBLICOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Trata-se de procedimento administrativo autuado 
para acompanhar as medidas adotadas pelo Município de Torres para garantir participação em 
condições de igualdade a todos os interessados em explorar pontos de quiosques na faixa de praia. 
2. A Associação dos Alugadores de Cadeiras e Guarda-sóis de Torres -ALCAG informou que foi 
aberta licitação para uso dos espaços e pugnou pela invalidação do certame, alegando a 
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inadequação do instituto da permissão de uso. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento 
sob o fundamento de que a questão se encontra judicializada. 4. O representante apresentou nova 
manifestação, recebida como recurso, alegando que houve decisão pelo indeferimento da petição 
inicial, que se encontra em grau recursal. 5. O membro oficiante manteve sua decisão, por seus 
próprios fundamentos, salientando que ¿em que pese tenha ocorrido o indeferimento da petição 
inicial pelo Juízo Federal, esta decisão ainda não precluiu, estando sob análise recursal. Assim, a 
judicialização da questão acaba por fulminar eventual tentativa extrajudicial de resolução da 
situação¿. 6. Enunciado nº 6: da 1a CCR: "Cabível a homologação do arquivamento quando o 
objeto do procedimento ou do inquérito civil, inclusive sob a perspectiva territorial, esteja sob 
apreciação do Poder Judiciário e, nas ações em trâmite na Justiça Federal, atue o Ministério 
Público Federal como (co)autor ou interveniente (Ref. IC n. 1.26.002.000109/2011-26, PP n. 
1.34.010.000629/2014-19)". PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
101. Processo: 1.30.001.000471/2017-70 Voto: 3325/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ. 1.Trata-se de inquérito civil autuado para 
apurar irregularidades administrativas na gestão do Hospital Federal do Andaraí, consistentes em: 
(1) atuação de terceiros, sem vínculo com a Administração Pública, na tomada de decisões no 
âmbito de procedimentos licitatórios, (2) irregularidades na revisão de sanções aplicadas à 
contratada e (3) irregularidades no Processo Licitatório referente à Lavanderia Hospitalar. 2. Foi 
expedida Recomendação à Diretora-Geral do Hospital Federal do Andaraí para que se abstenha 
de permitir a participação de terceiros à Administração Pública e não investidos em cargo público, 
o que foi acatado. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento, por não subsistirem motivos 
para o prosseguimento, considerando que a Recomendação foi acatada, foi aplicada à contratada 
a penalidade de impedimento de licitar com a União e demais esferas pelo prazo de 2 anos nos 
termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e que as irregularidades em certames, como da lavanderia, 
são objeto de apuração nos autos do Procedimento Preparatório nº 1.30.001.001323/2017-72. 
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
102. Processo: 1.30.001.001479/2019-15 - Eletrônico  Voto: 3262/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SUPOSTO FAVORECIMENTO EM LICITAÇÃO. HOSPITAL FEDERAL DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DILIGÊNCIAS EFETUADAS. 
IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. PELA HOMOLOGAÇÃO DO 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
103. Processo: 1.31.000.000958/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3327/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
RONDONIA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 7ª 
REGIÃO. SUPOSTA OMISSÃO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE DELEGACIA 
ESPECIALIZADA. INSPEÇÃO EFETUADA. IRREGULARIDADE NÃO CONSTADA. 
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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104. Processo: 1.31.001.000068/2020-17 - Eletrônico  Voto: 3377/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JI-
PARANÁ-RO 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA 

OFERTA DO CURSO DE LETRAS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM 
PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. ADIAMENTO DO 
INÍCIO DO CURSO.NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA A 
CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.ATIVIDADES ACADÊMICAS RETOMADAS E 
CALENDÁRIO AJUSTADO. NOTÍCIA DE QUE O REPRESENTANTE ENCONTRA-SE 
MATRICULADO E CURSANDO O SEGUNDO PERÍODO. IRREGULARIDADE SANADA. 
ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
105. Processo: 1.33.000.001088/2021-13 - Eletrônico  Voto: 3220/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: REMESSA DA 5ª CCR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMUNIDADE 

QUILOMBOLA VIDAL MARTINS, EM FLORIANÓPOLIS/SC. INCRA. EXTINTO 
INSTITUTO DE REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA- IRASC. 
CADEIA DOMINIAL PARA INSTRUMENTALIZAR A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE Nº 5002877- 06.2020.4.04.7200/SC. EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM 
TITULAÇÕES SOBRE TERRAS PÚBLICAS FEDERAIS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 
PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, NO ÂMBITO DA 1ª CCR, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE E REMESSA À 6ª CCR . 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 6ª Câmara de Coordenação e 
Revisão para análise. 

 
106. Processo: 1.34.003.000431/2016-88 Voto: 3355/2021 Origem: PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EXTINTA FEPASA. IMÓVEIS NÃO-

OPERACIONAIS. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. MUNICÍPIO DE 
BAURU/SP.AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inquérito instaurado com o objetivo de apurara 
situação das áreasférreas remanescentes (bens imóveis não-operacionais) da extinta 
FerroviaPaulista S.A. - FEPASAsituadas no Município de Bauru/SP. 2.Instruído o feito, obteve-
se junto à UnidadeRegional deBauru da Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal a 
informação de que remanesciam como não-operacionais no município 27 imóveis que 
pertenceram à extinta FEPASA. 3.Lado a isso, apurou-se também que a União e o Município de 
Bauru celebraram convênio destinado à formulação e implementação de ações conjuntas 
necessárias ao desenvolvimento de programas de destinação, utilização e autorização de obras em 
imóveis de domínio da União, voltados especialmente ao interesse social e comunitário, o que 
culminou na transferência de boa parte dos referidosbens ao ente municipal (11 que já vinham 
sendo ocupados pela administração municipal, mais 5 transferidos por meio da celebração do 
convênio). 4.Assim, por não vislumbrar irregularidade tocante a uma soposta omissão 
administrativa na gestão dos imóveis remanescentes da extinta FEPASA, o que se evidenciou por 
meio do interesse demonstrado pelos entes envolvidos(União, de um lado, Município de Bauru, 
do outro) na destinação dos imóveis para utilização em prol de interesses sociais, o Procurador da 
República oficiante promoveu o arquivamento do feito.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
107. Processo: 1.34.011.000132/2021-10 - Eletrônico  Voto: 3383/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. FISCALIZAÇÃO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO ESTADO DE 
SÃO PAULO. SUPOSTA IRREGULARIDADE EM ELEIÇÃO. 1. Trata-se de noticia de fato 
que relata eventual ilegalidade praticada, em tese, pela Ordem dos Advogados do Brasil no Estado 
de São Paulo, por impedir a participação de advogados inadimplentes nas eleições realizadas na 
autarquia. 2. Após diligências, constatou-se que o §1º do art. 63 da Lei n. 8.906/94 estabelece que 
o regulamento geral pode estabelecer parâmetros limitadores na regulamentação das eleições. 3. 
O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência de irregularidade, além de 
destacar que "o entendimento jurisprudencial do E. STJ é que é legítima a vinculação da 
participação do processo eleitoral ao adimplemento das anuidades da OAB (REsp nº 
1898043/SP)". PELA HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
108. Processo: 1.34.016.000240/2021-34 - Eletrônico  Voto: 3267/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ/SP. 
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. 1. 
Procedimento Preparatório instaurado para apurar eventual contratação irregular de profissionais 
para atuarem no programa "Estratégia Saúde da Família", no município de Porto Feliz/SP. 2. 
Oficiada, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Feliz/SP informou que celebrou 
convênio com a Prefeitura e que os profissionais são contratados pelo regime celetista, por tratar-
se de entidade privada. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o 
fundamento de ausência de irregularidade, considerando que o vínculo dos profissionais da saúde 
se dá com a Santa Casa de Misericórdia, entidade privada, por meio de relação trabalhista regida 
pela CLT, não sendo viável a imposição de exigências próprias de vínculo com a Administração 
Pública.. 4. Notificado, o representante impetrou recurso, reiterando, em síntese, a existência de 
contratações sem concurso público. 5. O membro oficiante manteve a promoção de arquivamento 
por seus próprios fundamentos. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, 
HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
109. Processo: 1.34.016.000502/2019-46 - Eletrônico  Voto: 3288/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. PROINFÂNCIA. INSTAURAÇÃO 

EXOFFICIO. PARALISAÇÃO/NÃO CONCLUSÃO DAS OBRAS. 1. Procedimento instaurado 
para apurar a situação de obra pactuada pelo município de Pilar do Sul/SP, objeto do 
Termo/Convênio 17706/2014, com o Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no 
âmbito do PROINFÂNCIA. 2. A obra se encontra concluída e em funcionamento-INEP 
35220115, conforme informação da Prefeitura. 3. O membro oficiante promoveu o arquivamento 
do feito, diante da ausência de irregularidades. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
110. Processo: 1.34.023.000279/2017-86 Voto: 3248/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO SAO JOAO 
BOA VISTA-SP 
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 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a integridade do acervo da extinta Rede 
Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), constituído, no Município de Santa Cruz das Palmeiras/SP, 
pela Estação Mirante. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dado (i) não ter sido 
constatada depredação do bem e (ii) ser da responsabilidade da Advocacia Geral da União (AGU) 
a proteção jurídica do patrimônio da União e das pessoas administrativas componentes de sua 
estrutura. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
111. Processo: 1.34.033.000120/2020-48 - Eletrônico  Voto: 3284/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP 

 Relatora: Dra. Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. PRAIA DA BALEIA. SÃO 

SEBASTIÃO/SP. SUPOSTA OBSTRUÇÃO DE ACESSO. VISTORIA DEMONSTROU 
ACESSOS DESOBSTRUÍDOS. ESTACIONAMENTO PERMITIDO. REMOÇÃO DE 
PLACAS DE PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO, AS QUAIS FORAM COLOCADAS 
PELA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO MAIS CRÍTICO DA PANDEMIA DO COVID-19. 
DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO 
DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
112. Processo: 1.14.000.000658/2017-27 Voto: 3352/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar o modo de distribuição das funções de 
coordenação, análise de processo e de fiscalização no Sistema Federal de Inspeção do Trabalho 
no Estado da Bahia. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dados a ausência de 
irregularidades e o silêncio do representante, inviabilizando a colheita de provas acerca das 
alegações endereçadas ao órgão ministerial.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
113. Processo: 1.14.000.001123/2021-50 - Eletrônico  Voto: 3369/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. COVID-19.VACINAÇÃO. 1. Procedimento 

preparatório instaurado paraapurar a possível escassez do estoque de vacinas contra a COVID-
19, no Município de Salvador, emrazão da ausência de remessa desses imunobiológicos, por parte 
da União, e os riscos daídecorrentes para continuidade do processo de imunização da população 
soteropolitana, sobretudo no tocante à aplicação da segunda dose. 2.Após as informações 
prestadas pelo Ministério da Saúde, que afirmou haver realizado a distribuição do estoque a todos 
os Estados da federação valendo-se de critérios proporcionais, sobreveio manifestação da 
Secretaria Municipal de Saúde de Salvador informando que o atraso na distribuição dos 
imunizantesdecorreu da escassez de insumos para a sua fabricação, evidenciando que a carência 
de vacinas entre os meses de abril e maio de 2021, a par de não haver impactado 
significativamente no cronograma de imunização,decorreu de fatores externos não associáveis ao 
controle da Administração Pública. 3.À base disso o Procurador da República oficiante, por não 
vislumbrar irregularidade passível de responsabilização, promoveu o arquivamento do feito. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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114. Processo: 1.14.000.001163/2021-00 - Eletrônico  Voto: 3349/2021 Origem: 
PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Procedimento Preparatório que objetiva 

acompanhar a regularidade da implantação e da desativação dos hospitais de campanha para o 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Estado da Bahia. 2. O membro oficiante promoveu 
o arquivamento, dada a resposta a contento pelo Estado da Bahia aos questionamentos propostos 
pela Coordenação Nacional Finalística do GIAC-Covid-19/MPF.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
115. Processo: 1.14.000.001443/2021-18 - Eletrônico  Voto: 3237/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. REPRESENTANTE REQUER ATUAÇÃO 
DO MPF PARA QUE A JUSTIÇA FEDERAL SEJA COMPELIDA A PROLATAR 
SENTENÇA RELATIVA A SEU PEDIDO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DIREITO 
INDIVIDUAL DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
116. Processo: 1.14.000.001465/2019-55 - Eletrônico  Voto: 3317/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

ESTADO DA BAHIA. RALTEGRAVIR 100 MG. ATENDIMENTO PARCIAL DA 
DEMANDA A PARTIR DE OUTUBRO/2018. INSTRUÇÃO DO FEITO. ATUAL SITUAÇÃO 
DE DESABASTECIMENTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RELAÇÃO A ESTE 
MEDICAMENTO. SUBSTITUIÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA POR OUTRO 
FÁRMACO. SOLUÇÃO DA QUESTÃO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
117. Processo: 1.14.000.002342/2021-56 - Eletrônico  Voto: 3263/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. 
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (CREF13/BA). SUPOSTAS 
IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE INSCRIÇÃO DE CHAPAS ELEITORAIS. 
QUESTÃO JÁ ABORDADA NA NF 1.14.000.002263/2021-45 ARQUIVADA SEM 
APRESENTAÇÃO DE RECURSO POR PARTE DO MANIFESTANTE. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA PELAS CHAPAS COM INSCRIÇÕES INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DE 
ATRIBUIÇÃO DO MPF PARA ACOMPANHAMENTO DE ELEIÇÕES REALIZADAS 
PELOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, 
HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, 
OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
118. Processo: 1.14.000.002796/2019-11 - Eletrônico  Voto: 3218/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). 
FALTA DE MEDICAMENTOS. 1. Procedimento instaurado, a partir da representação, para 
apurar supostas irregularidades na entrega e distribuição de medicamentos, insumos e produtos 
hospitalares, adquiridos com recursos do Sistema Único de Saúde -SUS, no Município de Simões 
Filho/BA. 2. Realizadas as diligências, o procedimento foi arquivado por já estar em andamento 
investigação junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia -TCM/BA acerca 
dos fatos apresentados nos presentes autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
119. Processo: 1.14.000.003158/2016-66 Voto: 3253/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSIÇÃO DE GOVERNOS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
RECURSOS FEDERAIS. 1. Inquérito civil instaurado com o fim de que fossem expedidas 
recomendações aos Prefeitos dos Municípios de Dom Macedo Costa, Itaparica, Jaguaripe, Lauro 
de Freitas e Madre de Deus, não reeleitos, visando que, durante a transição de governo, fossem 
adotadas as medidas pertinentes a fim de que os prefeitos eleitos pudessem realizar a devida 
prestação de contas dos recursos federais transferidos. 2. Três desses municípios acataram a 
recomendação, ao passo que em outros doisos atuais gestores expuseram a ausência de 
apresentação de diversos documentos necessários a uma regular transição de governo, exigidos 
pela Resolução n.° 1311/2012 do TCM, o que representa, claramente, o descumprimento das 
recomendações exaradas pelo MPF -fato que ensejou a autuação de novo procedimento 
livremente distribuído aos ofícios que compõem o Núcleo de Combate à Corrupção da PR/BA. 
3. Nesse contexto, o Procurador da República oficiante determinou o arquivamento do feito, sob 
o fundamento de que esgotada a atuação preventiva do MPF e já adotadas as providências 
cabíveis para a atuação repressiva por parte do órgão ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
120. Processo: 1.14.007.000234/2020-06 - Eletrônico  Voto: 3344/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE VIT. 
CONQUISTA- BA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIDOR PÚBLICO. INASSIDUIDADE. 1. Procedimento instaurado para 
apurar eventual irregularidade praticada por agente de saúde vinculado ao Sistema Único de 
Saúde - SUS, no município de Poções/BA, que, segundo a representação, estaria registrando sua 
frequência no local de trabalho e retornando para sua residência sem cumprir o expediente, 
mesmo durante o grave período de pandemia da Covid-19. 2. Realizadas as diligências, não foram 
identificadas irregularidades na conduta do servidor público que também realiza suas atividades 
fora do ambiente hospitalar, fazendo visita domiciliar e territorial, não constando qualquer 
procedimento ou sindicância instaurados para apuração de sua conduta funcional. 
IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
121. Processo: 1.15.000.000711/2021-39 - Eletrônico  Voto: 3247/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO.1. Procedimento Preparatório que objetiva 

averiguar irregularidades na oferta de cursos de Enfermagem, Farmácia e Educação Física pelo 
Centro de Ensino Especializado Fonteles (CEEF) situado no Município de Baturité/CE. 2. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento, dado existir regular consórcio entre o CEEF e o 
Grupo Ser, mantenedor da UniNassau, instituição de ensino superior devidamente credenciada 
pelo Ministério da Educação e que desempenha exclusivamente as atividades curriculares e 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 39 
 

 
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. 

 

expede as titulações próprias da graduação.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
122. Processo: 1.16.000.000428/2021-70 - Eletrônico  Voto: 3231/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 1. 
Procedimento Preparatório instaurado para apurar eventuais irregularidades no âmbito do 
Ministério da Economia. 2. Alegou o representante que o Ministério da Economia abriu concurso 
para processo seletivo simplificado. No entanto, as atribuições descritas são as atividades 
desenvolvidas pelos servidores ocupantes de cargos públicos, que não são de necessidade 
temporária e sim contínua, o que constitui flagrante irregularidade. 2.1. Alegou, ainda, que houve 
a centralização das atribuições de gestão da folha de pagamento e cadastro de servidores inativos 
e pensionistas em único departamento criando uma demanda imensa para pouquíssimos 
servidores. 3. Após instrução, o membro oficiante arquivou o procedimento por entender que as 
irregularidades apontadas na representação não foram confirmadas. 3.1. Acrescentou que o 
processo seletivo simplificado visou a atender uma necessidade temporária de excepcional 
interesse público, o qual possui regramento próprio (Lei nº 8.745/93, IN nº 27/2019, Decreto nº 
4.748/2003 e IN nº 01/2019). Ademais, os contratados temporários não estão vinculados a um 
cargo ou emprego público, exercendo apenas uma função administrativa específica. 3.1. 
Ressaltou, ainda, que a centralização das aposentadorias e pensões se trata de uma reorganização 
administrativa e tem por objetivo apresentar uma gestão mais transparente e eficiente de 
padronização e racionalização. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
123. Processo: 1.16.000.000573/2021-51 - Eletrônico  Voto: 3301/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CODEVASP. 1. 

Procedimento preparatório instaurado com vistas a apurar suposta violação ao item 10.8 do Edital 
no Concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF). 2. Segundo o representante, apesar dos inúmeros recursos, não houve 
qualquer modificação no espelho da prova, configurando violação à ampla defesa dos candidatos. 
3. Após a devida instrução do feito, o membro ministerial verificou que, em verdade, o que 
pretende o representante é interpor recurso contra o padrão de resposta definitivo da prova 
discursiva, o que é expressamente vedado pelo 10.8.4 e 10.8.5 do Edital nº 1/2021 -CODEVASF. 
4. Nesse contexto, o Procurador da República determinou o arquivamento do feito, sob o 
fundamento de que: (i) não identificada qualquer irregularidade na divulgação do padrão 
definitivo da prova discursiva do referido concurso; (ii) não houve violação à ampla defesa, uma 
vez que foi oportunizado aos candidatos que oferecessem os recursos ao resultado provisório nos 
prazos determinados e (iii) o candidato não especificou quais itens deveriam ser alterados no 
padrão de resposta preliminar, tornando vaga sua reivindicação. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
124. Processo: 1.16.000.000627/2021-88 - Eletrônico  Voto: 3286/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva averiguar suposta irregularidade no 
credenciamento pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de instrutores de voo para 
atuarem como examinadores dos alunos das próprias entidades de que são funcionários. 2. O 
membro oficiante promoveu o arquivamento, dado haver previsão legal e regulamentar específica 
para a autorização do aludido credenciamento, não havendo qualquer irregularidade ou conflito 
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de interesses. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
125. Processo: 1.16.000.000634/2017-01 Voto: 3318/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO PERITO DO INSS. 

SUPOSTA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DO BÔNUS ESPECIAL DE 
DESEMPENHO INSTITUCIONAL POR PERÍCIA MÉDICA EM BENEFÍCIOS POR 
INCAPACIDADE -BESP-PMBI. INSTRUÇÃO DO FEITO. RELATÓRIO DE ANÁLISE 
REALIZADO PELA ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE - ASSPA/PRDF COM BASE 
NAS INFORMAÇÕES COLIGIDAS NOS AUTOS. ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS 
DIVERGÊNCIAS, APONTANDO AS PARTICULARIDADES DOS SISTEMAS SIGEBI E 
SIAFI PARA JUSTIFICAR AS INCONGRUÊNCIAS NOS PAGAMENTOS DO BESP-PMBI. 
IRREGULARIDADES NÃO CONFIRMADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
126. Processo: 1.16.000.001183/2021-06 - Eletrônico  Voto: 3308/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO. 1. Procedimento Preparatório 
que objetiva averiguar pretensão à nomeação dos aprovados em concurso público para o 
preenchimento de vagas no INSS. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, ante a 
discricionariedade administrativa da autarquia em deflagrar procedimento de seleção de 
candidatos para compor seu quadro de pessoal.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
127. Processo: 1.16.000.003177/2020-02 - Eletrônico  Voto: 3354/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EMPRESA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. 
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS. SIGILO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar 
suposta irregularidade na contratação de determinada empresa para a prestação de serviços 
técnicos especializados de consultoria à VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, ao 
custo de R$ 3.100.000, com dispensa de licitação, cujos documentos, segundo lançado na 
representação, não teriam sido disponibilizados para consulta pública por meio da página da 
empresa pública, em infringência às regras comezinhas de transparência. 2.Instruído o feito, 
apurou-se, no entanto, que a contratação em questão, por envolver a necessidade de notória 
especialização técnica, conforme atestado por notas de outras entidades de natureza pública que 
já haviam se valido dos serviços da contratada, se enquadrou corretamente na hipótese de 
dispensa de licitação, especialmente porque envolve a reestruturação organizacional de toda a 
empresa pública. 3.Quanto à questão da transparência, concluiu-se, também, que pelo fato de o 
contrato tratar de questões sensíveis atreladas a segredo comercial da empresa e assuntos 
estratégicos vitais, uma vez que o seu escopoestá diretamente ligado ao cerne da atuação da 
estatal, foi imposto, e com razão, sigilo à tramitação do processo de contratação. 4.À vista disso 
o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ao fundamento de não 
haver indícios de irregularidades tocantes à forma de contratação e ao sigilo.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 
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128. Processo: 1.16.000.003478/2020-28 - Eletrônico  Voto: 3342/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - DISTRITO 
FEDERAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. AUXÍLIO EMERGENCIAL. 1. 

Procedimento Preparatório instaurado diante da notícia de que o governo federal cessaria, em 
31/12/2020, o pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial criado para minimizar os efeitos 
adversos causados pela pandemia da Covid-19. 2. Considerando as sucessivas prorrogações do 
referido benefício assistencial, no mínimo até o mês de dezembro de 2021, não havendo, assim, 
providências a serem adotadas pelo MPF, o membro oficiante promoveu o arquivamento dos 
autos. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
129. Processo: 1.17.000.001842/2019-44 - Eletrônico  Voto: 3234/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Inquérito Civil que 

objetiva averiguar o atraso do INSS no julgamento de recurso administrativo pela cessação do 
benefício de Auxílio-Doença pago ao interessado. 2. O membro oficiante promoveu o 
arquivamento, dado o provimento do aludido recurso.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
130. Processo: 1.17.000.002192/2019-54 - Eletrônico  Voto: 3219/2021 Origem: 

PROCURADORIA 
REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 2ª 
REGIÃO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. 

COMBATE À DENGUE. DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS QUÍMICOS AOS MUNICÍPIOS. 
1. Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades no repasse, pelo Ministério da 
Saúde, do produto Malathion EW 44%, utilizado no controle do vetor transmissor da dengue 
(Aedes Aegypti), uma vez que o desabastecimento no município de Vila Velha/ES teria se 
iniciado em abril de 2019 e perdurado até o iníciode 2020, sem que a normalização tivesse sido 
sinalizada pelo Governo Federal.2.Instado, o Ministério da Saúde prestou esclarecimentos no 
sentido de haver enfrentado problemas quanto ao estoque da substância, o que provocou o 
desabastecimento nos municípios capixabas, informando, porém, que devido a novos estudos de 
suscetibilidade da atuação do insumo no controle dos vetores de transmissão, o Malathion foi 
trocado pelo inseticida Cielo, levando à normalização dos estoques, o que foi favorecido 
especialmentepelo fato de o rendimento do novo inseticida ser três vezes maior do que o do 
anterior, reduzindo, consequentemente, oscustos dadistribuição e domanejo. 3.A normalização 
foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, órgão responsável pela 
distribuição do insumo e capacitação profissional no âmbito dos municípios capixabas para a 
manipulação e uso da substância.4.A Procuradora da República, então, entendendo pela ausência 
de irregularidade a ser sanada, promoveu o arquivamento do feito.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
131. Processo: 1.20.000.001999/2017-12 - Eletrônico  Voto: 3357/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO. 

DESTINAÇÕESDESVINCULADAS. APURAÇÕES.1. Inquérito civil instaurado no âmbito da 
PR/MT para apurar junto aos municípios sobsua atribuição e junto ao próprio Estado do Mato 
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Grosso a gestão de recursos decorrentes da complementação doFUNDEF (ACP nº 
1999.61.00.050616-0), que, apesar de se destinarem exclusivamente ao pagamento de servidores 
do magistério, poderiam estar sendo empregados em finalidade diversa, conforme apontado pela 
1ª CCR. 2.Todos os entes foram instados a apresentar informações acercado recebimento de 
repasses relativos à complementação de recursos do antigo FUNDEF, competências de 1998 a 
2006, em cumprimento à sentença proferida na Ação Civil Públicanº 1999.61.00.050616-0, 
noticiando, inclusive, se houve a eventual contratação de escritóriode advocacia para promover a 
ação visando o recebimento ou se existe o intuito de contratar. 3.Com asrespostas, foi apurado 
que o Estado do Mato Grosso, embora credor decomplementação, não havia sido ressarcido, 
assim como a maioria dos municípios investigados. 4.Apenas o Município de São José dos Quatro 
Marcos informou haver ajuizado ação de execução em face da União (processo nº 1001043-
41.2020.4.01.3604), em cujo bojo, porém, o MPF, atuando na qualidade de custos legis, requereu 
o sobrestamento do feito em razão do ajuizamento de ação rescisória em desfavor da condenação 
proferida no âmbito da ACP nº1999.61.00.050616-0. Na ocasião o município também informou 
ter se valido dos serviços jurídicos disponibilizados pela Associação dos Municípios Mato-
grossenses, demonstrando não haver comprometido parte do crédito educacional com o 
pagamento de honorários. 5.Com base nessas informações o Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento do feito ante a ausência de irregularidades a serem remediadas.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
132. Processo: 1.20.002.000156/2021-65 - Eletrônico  Voto: 3298/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-
MT 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. POSSÍVEL USO IRREGULAR DO 

CANTEIRO DA RODOVIA FEDERAL BR-163 NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT PARA INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE OUTDOORS. ARQUIVAMENTO 
PROMOVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A SUPOSTA IRREGULARIDADE NÃO 
POSSUI RELEVÂNCIA SOCIAL APTA A ENSEJAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. ENCAMINHADA CÓPIA DOS AUTOS À ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
QUE JÁ ESTÁ TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS JULGADAS CABÍVEIS. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
133. Processo: 1.20.004.000030/2021-71 - Eletrônico  Voto: 3380/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar eventuais irregularidades ocorridas no 
Contrato Administrativo nº 6/2019, firmado entre o Município de General Carneiro/MT e a 
empresa CADTEC3D Arquitetura e Engenhariapara a estruturação da rede de serviços de 
proteção social básica com ampliação do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) local. 
2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dada a celebração do Termo de Ajustamento 
de Conduta nº 8/2021 para a conclusão das obras pendentes.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
134. Processo: 1.20.004.000312/2020-97 - Eletrônico  Voto: 3351/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BARRA 
DO GARÇAS-MT 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE.COVID-19. ATENDIMENTO HOSPITALAR 

A PACIENTES DA REGIÃO DO ARAGUAIA. 1. Inquérito civil instaurado para apurar 
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medidas adotadas pelo Poder Público para o adequado atendimento hospitalar aos pacientes da 
região do Araguaia que necessitem de internação em razão da COVID-19, diante da notícia de 
ocupação em 100% da capacidade de atendimento instalada no município de Barra do Garças 
para o atendimento aos pacientes com Covid-19, tanto para leitos clínicos como UTI. 2. Após 
inúmeras diligências adotadas no âmbito do Ministério Público Federal, o membro ministerial 
com atuação na PRM/Barra do Garças concluiu que as suspeitas que justificaram a instauração 
do presente inquérito civil não foram confirmadas, tendo em vista as informações prestadas pelos 
municípios inseridos na sua atribuição, pela SESAI e DSEIs Xavante e Xingu e Araguaia, e pelo 
Ministério da Saúde e à Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar -CGAHD. 3. 
Acrescentou que no decorrer do último ano até a presente data foram instaurados diversos 
procedimentos acerca do tema "Covid"- procedimentos estes que possuem objeto mais específico 
envolvendo irregularidades na gestão da área da saúde em relação ao enfrentamento da pandemia 
de Coronavírus. 4. Portanto, diante da ausência de elementos de convicção a indicar a 
permanência de irregularidades que ensejam a atribuição do Parquet Federal, o Procurador da 
República oficiante entendeu que não há justificativa para aprofundar a presente investigação, 
razão pela qual determinou o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
135. Processo: 1.20.005.000118/2020-00 - Eletrônico  Voto: 3225/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
RONDONÓPOLIS-MT 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. PROGRAMAS HABITACIONAIS. 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. 1. Procedimento instaurado para apurar possíveis 
irregularidades na seleção/sorteio de beneficiários da primeira etapa do Residencial Celina 
Bezerra, do Programa Minha Casa Minha Vida, no Município de Rondonópolis/MT. 2. 
Realizadas as diligências, verificou-se que a entidade municipal acatou os termos da 
Recomendação ministerial expedida, constatando-se queo sorteio das unidades habitacionais do 
Residencial Celina Bezerra contemplou cidadãos que obedeceram aos critérios legais, com ampla 
publicidade, disponibilizando meios de consulta da situação de cada munícipe interessado em 
obter moradia popular, por meio da plataforma Sishabi. 3. Observou-se que a política pública de 
moradia à população está seguindo as etapas previstas, sem constatação de irregularidades aptas 
a ensejar a atuação ministerial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COM RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
136. Processo: 1.22.002.000165/2021-81 - Eletrônico  Voto: 3345/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERABA-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DEMORA DO 

INSS NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO 
DE MEDIDAS PELA AUTARQUIA PARA DIMINUIR O TEMPO DE APRECIAÇÃO DOS 
REQUERIMENTOS FORMULADOS PELOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
AUSÊNCIA DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PELO MPF NO PRESENTE CASO. 
DIREITO INDIVIDUAL DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. MANTIDO O ARQUIVAMENTO. PELO DESPROVIMENTO DO 
RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
137. Processo: 1.22.003.000050/2021-87 - Eletrônico  Voto: 3310/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INSS. BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS. TERMO 
FINAL. DIAS NÃO-ÚTEIS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. 1. Procedimento preparatório 
instaurado com base em representação anônima, tendo por finalidade apurar supostas deficiências 
nos serviços prestados pelo Instituto Nacional do Seguro Social quanto à gestão dosbenefícios 
provisórios que admitem prorrogação, cujos vencimentos coincidissem comdomingos ou 
feriados, uma vez que para alguns casos o fato de o atendimento estar sendo disponibilizado 
apenas em dias úteis, lapsos de um dia estariam ocorrendo entre a interrupção do benefício e o 
seu restabelecimento. 2.Instruído o feito, o INSS prestou esclarecimentos afirmando, em suma, 
que não poderia adotar a sistemática sugerida na representação porque os prazos estabelecidos 
em lei para a vigência dos benefícios seriam peremptórios, não admitindo prorrogação 
automática. 3.À base disso foi expedida a Recomendaçãonº 6/2021, por meio da qual o MPF 
insistiu na necessidade de que algumas correções fossem feitas no sistema do INSS a fim de que 
os prazos fossem contados sempre em favor do cidadão, de modo que os vencimentos ocorridos 
em dias não-úteis fossem prorrogados para o dia útil seguinte. 4.Em resposta o INSS manifestou-
se favoravelmente à adequação, informando que incluiria em seus sistemas aprorrogação 
automática para o primeiro dia útil seguinte aos domingos e feriados.PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
138. Processo: 1.22.003.000301/2020-42 - Eletrônico  Voto: 3295/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar as 

causas de óbito ocorrido no Hospital Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro em Uberlândia/MG. 
2. Após instrução, o membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, ao concluir que houve 
omissão no tratamento dispensado ao paciente que contribuiu para sua morte prematura e 
encaminhou cópia integral dos autos à Polícia Civil para instauração de Inquérito Policial. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
139. Processo: 1.22.011.000005/2018-28 - Eletrônico  Voto: 3365/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. 

TRANSPORTE DE CARGA. EXCESSO DE PESO. CONDUTA NÃO RECORRENTE POR 
PARTE DA EMPRESA INVESTIGADA. ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA (TAC). PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO INSTAURADO 
PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO TAC. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
140. Processo: 1.22.011.000036/2017-06 Voto: 3326/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. INSTRUÇÃO DO FEITO. REGISTRO DE APENAS SETE INFRAÇÕES EM 
DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REPRESENTADA NO PERÍODO DE 2012 A 
2017. NATUREZA ISOLADA DOS INCIDENTES. NÃO CONFIGURADA A PERTINÊNCIA 
DA ATUAÇÃO DO MPF EM FACE DE INFRAÇÕES PONTUAIS. DESNECESSIDADE DE 
ADOÇÃO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
141. Processo: 1.22.011.000156/2014-52 Voto: 3335/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SETE 
LAGOAS-MG 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. INSTRUÇÃO DO FEITO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS 
DEMONSTRARAM QUE AS INÚMERAS INFRAÇÕES POR EXCESSO DE PESO 
COMETIDAS PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REPRESENTADA FORAM 
ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS A SEREM 
ADOTADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
142. Processo: 1.23.000.000683/2021-88 - Eletrônico  Voto: 3236/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. TRANSPARÊNCIA. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 
PARÁ (CRA/PA). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CÓPIA 
INTEGRAL DE PROCESSOS REFERENTES A AUTOS DE INFRAÇÃO. 
CONTRARIEDADE À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO PARA QUE 
SEJA DISPONIBILIZADO, INDEPENDEMENTE DA DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO, 
ACESSO A DOCUMENTOS PÚBLICOS, SALVO CASOS EXCEPCIONAIS DE SIGILO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECOMENDAÇÃO ACATADA. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
143. Processo: 1.23.000.000856/2021-68 - Eletrônico  Voto: 3265/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO 

DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL. CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO 
SELETIVO. POLÍCIA FEDERAL E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ALEGADA 
ILEGALIDADE DIANTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE SUPOSTO IMPEDIMENTO DE 
CANDIDATOS QUE TENHAM SOFRIDO DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. 
ESCLARECIDO QUE NÃO SE TRATA DE ELIMINAÇÃO SUMÁRIA DO CERTAME, MAS 
DE CRITÉRIO ANALISADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, SENDO 
GARANTIDO AOS INTERESSADOS O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA 
DEFESA. RECURSO IMPETRADO. ARQUIVAMENTO MANTIDO. PELO 
DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O ARQUIVAMENTO, 
ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
144. Processo: 1.23.002.000091/2021-46 - Eletrônico  Voto: 3303/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM-PA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 4ª CCR. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS EM GERAL. PLANO DE MANEJO FLORESTAL DO 
ASSENTAMENTO FEDERAL PDS IGARAPÉ DO ANTA. MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS 
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CAMPOS/PA. IRREGULARIDADES RELACIONADAS À ATRIBUIÇÃO REVISIONAL 
DA 1ªCCR RESTARAM DEVIDAMENTE AFASTADAS DURANTE A INSTRUÇÃO DO 
FEITO. DENÚNCIA DE PESSOA CONTEMPLADA DUPLAMENTE EM DOIS 
ASSENTAMENTOS REVELOU SITUAÇÃO ENVOLVENDO HOMÔNIMOS. 
ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PMFS. 
ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES 
DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
145. Processo: 1.25.000.000928/2021-01 - Eletrônico  Voto: 3282/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. IMUNIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO 

CNES. PRETENSÃO DO NOTICIANTE DE TER O SEU CADASTRO NO CNES 
ATUALIZADO A FIM DE SER VACINADO CONTRA ACOVID-19 EM GRUPO 
PRIORITÁRIO. ATRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR. DIREITO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA 
DE LEGITIMIDADE DO MPF PARA ATUAR NO FEITO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
146. Processo: 1.25.000.001313/2021-93 - Eletrônico  Voto: 3366/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARANA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COVID-19. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS/SP. VACINAÇÃO. DENÚNCIA DE UTILIZAÇÃO DA SEGUNDA DOSE 
DESTINADA AOS IDOSOS EM INDIVÍDUOS DE OUTRAS FAIXAS ETÁRIAS. PERDA 
SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMUNIZAÇÃO NO MUNICÍPIO ENCONTRA-SE 
AVANÇADA E JÁ MINISTRA A SEGUNDA DOSE EM PESSOAS NA FAIXA ETÁRIA 
DOS 30 ANOS. ARQUIVAMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
147. Processo: 1.25.008.001201/2021-62 - Eletrônico  Voto: 3314/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA.1. Procedimento Preparatório que 

objetiva averiguar o atraso na análise de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, 
dada a posterior concessão do benefício pretendido.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
148. Processo: 1.27.002.000468/2018-12 - Eletrônico  Voto: 3285/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
FLORIANO-PI 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA 

GESTÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARRAIAL/PI. INSPEÇÃO NAS UNIDADES 
MUNICIPAIS REALIZADA PELO MPF. CONSTATADO QUE O MUNICÍPIO TEM 
EMPREENDIDO ESFORÇOS NA MELHORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NÃO 
OBSTANTE A NÍTIDA INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PELA QUAL PASSA. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 
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 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
149. Processo: 1.28.100.000037/2021-14 - Eletrônico  Voto: 3238/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MOSSORO-RN 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCESSO SELETIVO. MUNICÍPIO DE 

JANDUÍS/RN. PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 
TEMPO DETERMINADO. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar possível 
irregularidade na execução do Programa Criança Feliz pelo Município de Janduís/RN, consistente 
na contratação de profissionais para trabalhar no referido Programa sem realização de exame 
seletivo. 2. Após a devida instrução do feito, verificou-se que a seleção de agentes ocorreu 
mediante Processo Seletivo Simplificado, o qual incluía análise curricular e entrevista dos 
candidatos, conforme regramento instituído no Decreto Municipal nº 008/2018, para contratação 
de profissionais, por tempo determinado. 3. Nesse contexto, após destacar a legalidade da 
contratação por tempo determinado mediante Processo Seletivo Simplificado, o Procurador da 
República oficiante determinou o arquivamento do feito. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ADOTANDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
150. Processo: 1.29.006.000017/2021-76 - Eletrônico  Voto: 3343/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1. Procedimento Preparatório 

que objetiva averiguar a morosidade do INSS na análise da documentação de pescadores 
artesanais para o deferimento e o pagamento do Seguro Defeso. 2. O membro oficiante promoveu 
o arquivamento, dada a conclusão dos requerimentos.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
151. Processo: 1.30.001.001050/2020-61 - Eletrônico  Voto: 3224/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito Civil instaurado, a partir de representação 
anônima, para apurar suposta irregularidade no sistema de agendamento para concessão de 
auxílio-doença nas agências do INSS localizadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que 
determinava a realização de perícia médica em agências distantes das residências dos 
interessados, apesar de existirem agências próximas às suas casas que realizavam tal serviço, bem 
como suposta manipulação da oferta de agendamentos via internet, com a intenção de provocar 
o fechamento dessas agências, sob a alegação de que não teriam demanda. 2. Após instrução, o 
membro oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência de irregularidades, diante dos 
esclarecimentos prestados de que não houve restrições de perícias vinculadas ao número de 
agências para agendamento e que, devido a problemas estruturais em diversas agências, em 2019, 
havia sido realizada uma reestruturação nas unidades que ofereciam os serviços de perícia 
médica, razão pela qual as perícias foram concentradas em unidades maiores, mais amplas e que 
dessem melhor atendimento ao segurado, em aspectos logísticos, estruturais e de segurança, mas 
sem haver redução de capacidade de atendimento, mas apenas redirecionamento de unidades. 
PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
152. Processo: 1.30.001.001850/2018-68 - Eletrônico  Voto: 3367/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 48 
 

 
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. 

 

REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ERÁRIO. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO. SERVIDOR PÚBLICO. 1. Procedimento instaurado para apurar o cumprimento do 
acórdão do Tribunal de Contas da União - TCU -Tomada De Contas Especial nº 007.822/2012-
0, referente à realização de curso de MBA em gestão hospitalar por servidores da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, que julgou pela irregularidade das contas dos servidores. 2. Realizadas 
as diligências, verificou-se que houve instauração de processo administrativo junto à UFRJ, tendo 
sido comprovado a restituições dos valores devidos pelos servidores envolvidos. 
IRREGULARIDADES SANADAS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
153. Processo: 1.30.001.002030/2017-11 Voto: 3371/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. RECURSOS PÚBLICOS. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR (PNAE). MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INCONSISTÊNCIAS 
VERIFICADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. EM CONSULTA 
AO SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) CONSTATOU-SE A 
APROVAÇÃO COM RESSALVAS, SEM PREJUÍZO FINANCEIRO. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
154. Processo: 1.30.001.002507/2021-36 - Eletrônico  Voto: 3233/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ. 

FALTA DE MEDICAÇÕES E INSUMOS PARA INTUBAÇÃO DE PACIENTES E DEMORA 
PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ONCOLÓGICAS QUE DEPENDEM DE TAIS 
FÁRMACOS PARA SUA REALIZAÇÃO. ABASTECIMENTO REGULARIZADO. 
ATENDIMENTO PRESTADO NO TEMPO OPORTUNO SEM A NECESSIDADE DE 
ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE. PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
155. Processo: 1.33.003.000432/2017-41 - Eletrônico  Voto: 3226/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CRICIUMA-SC 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BEM PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. EXCESSO 

DE PESO. INSTRUÇÃO DO FEITO. REGISTRO DE APENAS DUAS INFRAÇÕES EM 
DESFAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA REPRESENTADA. NATUREZA ISOLADA 
DOS INCIDENTES. NÃO CONFIGURADA A PERTINÊNCIA DA ATUAÇÃO DO MPF EM 
FACE DE INFRAÇÕES PONTUAIS. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO 
RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
156. Processo: 1.33.005.000211/2021-39 - Eletrônico  Voto: 3215/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
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MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE-SC 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEIS EM LEILÃO. ADOÇÃO DE 
PROVIDÊNCIAS PELA INSTITUIÇÃO PARA COIBIR A PARTICIPAÇÃO EM LEILÕES 
DE IMÓVEIS DE PESSOAS QUE NÃO TENHAM EFETIVO INTERESSE NA RESPECTIVA 
AQUISIÇÃO DO BEM, BLOQUEANDO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS FUTUROS, DE 
MODO A IMPEDIR QUE CONDUTAS TAIS PREJUDIQUEM O REGULAR ANDAMENTO 
DE PROCESSOS POR ELA REALIZADOS. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE 
OUTRAS MEDIDAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
157. Processo: 1.33.005.000523/2021-42 - Eletrônico  Voto: 3251/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE-SC 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: RECURSO DO REPRESENTANTE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO 

PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE O DISQUE DIREITOS HUMANOS (DISQUE 100) NÃO 
TERIA DADO O DEVIDO ENCAMINHAMENTO A DENÚNCIA PROTOCOLADA PELO 
MANIFESTANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO CANAL. ENVIO DA DENÚNCIA PARA 
INVESTIGAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES LOGO APÓS O SEU RECEBIMENTO. 
RECURSO IMPETRADO. NÃO APRESENTAÇÃO DE FATOS NOVOS. ARQUIVAMENTO 
MANTIDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, HOMOLOGANDO O 
ARQUIVAMENTO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo desprovimento do 
recurso, homologando o arquivamento. 

 
158. Processo: 1.33.005.000734/2018-80 - Eletrônico  Voto: 3372/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE-SC 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS EM 
SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) EM 
SITUAÇÕES DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AFASTAMENTOS POR 
MOTIVOS MÉDICOS. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL QUE IMPACTAM 
SIGNIFICATIVAMENTE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO INSS. ACORDO 
FIRMADO ENTRE O MPF E O INSS, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.171.152/SC, 
JÁ HOMOLOGADO PELO STF, COM VISTAS A REDUZIR E UNIFORMIZAR O TEMPO 
DE ESPERA POR PERÍCIAS MÉDICAS E CONCLUSÃO DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E 
ASSISTENCIAIS. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
159. Processo: 1.34.004.000588/2020-80 - Eletrônico  Voto: 3240/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
CAMPINAS-SP 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REMESSA DA 3ª CCR. TRIBUTÁRIO. 

IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. 1. Inquérito civil instaurado com base em representação, 
tendo por finalidade apurar suposta abusividade na cobrança de tributo da ordem de 60%, pela 
EBCT, sobre mercadoria importada. 2.Realizadas as devidas apurações junto à alfândega e 
constatado que a cobrança seria devida em razão do valor de face da declaração de compra, acima 
de US$ 50,00, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito ante a 
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ausência de interesse transindividual capaz de deflagrar a atuação do MPF.PELA 
HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS 
INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
160. Processo: 1.34.007.000236/2021-85 - Eletrônico  Voto: 3313/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA-PR 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PREVIDÊNCIA. 1. Procedimento Preparatório que 

objetiva averiguar a morosidade na análise de requerimento administrativo de aposentadoria por 
tempo de contribuição pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 2. O membro oficiante 
promoveu o arquivamento, dado haver andamento do trâmite na análise do benefício 
previdenciário e, quanto à tutela coletiva, a homologação de acordo judicial com o INSS que 
permite melhor consecução de sua atividade administrativa na análise dos benefícios que lhe são 
endereçados.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
161. Processo: 1.34.007.000329/2020-29 - Eletrônico  Voto: 3230/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA/TUPÃ/LINS 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MORADIA. 1. Inquérito Civil que objetiva averiguar a 

invasão de imóveis financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida e, posteriormente, 
alugado a terceiros. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, dados o recadastramento 
dos moradores pelo Condomínio Praça das Figueiras e as providências tomadas pela Caixa 
Econômica Federal para o ajuizamento de ação de imissão na posse contra os respectivos 
invasores. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
162. Processo: 1.34.011.000247/2020-15 - Eletrônico  Voto: 3353/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SÃO 

BERNARDO DO CAMPO/SP. DENÚNCIA DE QUE ALGUNS BENEFICIÁRIOS DE 
IMÓVEIS NO CONDOMÍNIO JARDIM NOVA REGINA TERIAM RENDA SUPERIOR À 
ESTIPULADA EM LEI PARA SER CONTEMPLADA PELO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE 
INDICAÇÃO DE CASO ESPECÍFICO INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DAS 
INVESTIGAÇÕES, DADA A IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIGAR TODOS OS 
BENEFICIÁRIOS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
163. Processo: 1.34.015.000314/2020-61 - Eletrônico  Voto: 3276/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE). GT-PROINFANCIA. ESCOLA 
PÚBLICA. OBRA DE INFRAESTRUTURA. MONITORAMENTO. 1. Inquérito 
civilinstaurado com base no Ofício nº 144/2020desta 1ª CCR, tendo por fim averiguar a situação 
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da obra de infraestrutura física de uma escola, situada no Município de Cajobi/SP. 2.Inicialmente, 
em pesquisa realizada na tabela SIMEC/PR, constatou-se que a obra da referia escola já teria sido 
concluída. 3.No intuito de confirmar a informação, oficiou-se à Prefeitura do respectivo 
município, que, em resposta, afirmou que a unidade escolar já estaria em ¿pleno funcionamento¿, 
estando com seu cadastro regularizado junto ao INEP sob o nº 35313610, ocasião em que 
apresentou fotos do local. 4.Com base nessas informações o Procurador da República oficiante 
promoveu o arquivamento dos autos uma vez que seu objeto, qual seja, a averiguação da 
conclusão da obra da escola, teria se cumprido.PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
164. Processo: 1.34.016.000151/2021-98 - Eletrônico  Voto: 3387/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESTOQUE DE 

MEDICAMENTOS. 1. Procedimento instaurado para apurar eventual falta do medicamento de 
alto custo Adalimumabe 40mg (Humira) injetável na região de Sorocaba /SP, destinado ao 
tratamento de doença de Crohn, cuja responsabilidade pela aquisição seria centralizada no 
Governo Federal. 2. Realizadas as diligências, verificou-se que o medicamento encontra-se em 
estoque e que a dispensação às secretarias estaduais foi normalizada. IRREGULARIDADE 
SANADA. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
165. Processo: 1.34.038.000033/2020-41 - Eletrônico  Voto: 3228/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE 
ITAPEVA-SP 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inquérito Civil instaurado para 

apurar irregularidade na aglomeração de pessoas nas dependências e imediações das agências da 
Caixa Econômica Federal, no município de Itapeva/SP. 2. Arquivamento promovido sob os 
seguintes fundamentos: a) as filas bancárias no município diminuíram em 07/05/2020, conforme 
constatamos, havendo poucas pessoas na fila da Agência da CEF em Itapeva e com tendas 
instaladas na entrada da agência; b) foirealizada audiênciaem 08/05/2020 e foiconstatadoque as 
aglomerações havidas nas agências CEF de todo o país, principalmente nos dias 04 e 05/05, eram 
compostas, em sua grande maioria, de pessoas que já tinham seus auxílios emergenciais deferidos 
e creditados, tendo as aglomerações decorrido de falta de informação sobre o cronograma de 
liberação de saques em espécie do benefício, ou mesmo falta de percepção da população quanto 
a essa informação; c)a CEF Itapeva disponibilizou um funcionário para atender em Casa Lotérica 
de cada um dos municípios de sua circunscrição, que não contam com agência da CEF, a fim de 
melhor informar e auxiliar a população evitando deslocamentos desnecessários à Agência; d) 
houve a celebração de protocolo de intenções firmado entre Ministério Público do Trabalho, 
Ministério Público Federal, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e a 
Caixa Econômica Federal, de abrangência nacional, cujo objeto éa atuação conjunta com a 
finalidade de estabelecer um conjunto de boas práticas para a prevenção de contaminação e 
contágio da COVID-19 e no acesso a serviços bancários por parte da população ee)não se 
vislumbram novas prorrogações do auxílio emergencial, a cobertura vacinal da população 
economicamente ativa já está muito adiantada e os números de mortos e internados devido à 
pandemia já diminuiu a valores mínimos, tanto que as Prefeituras já estudam flexibilizar as regras 
que restringem aglomerações. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE 
DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
166. Processo: 1.35.000.000493/2021-40 - Eletrônico  Voto: 3297/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
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 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. BENS PÚBLICOS. RODOVIA FEDERAL. TRANSPORTE 
DE CARGA. EXCESSO DE PESO. 1. Trata-se de Procedimento Preparatório instaurado com vistas 
à celebração de Termo de Ajuste de Conduta-TAC para encerramento de ação judicial. 2. O membro 
oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando que não houve consenso quanto às 
cláusulas do TAC para pôr fim à demanda judicial. PELA HOMOLOGAÇÃO, ACOLHENDO 
COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO 
OFICIANTE 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
167. Processo: 1.35.000.000925/2020-31 - Eletrônico  Voto: 3254/2021 Origem: PROCURADORIA DA 

REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. EDUCAÇÃO. GRUPO DE TRABALHO 

INTERINSTITUCIONAL PROINFÂNCIA. NOTA TÉCNICA 01/2019. IDENTIFICAÇÃO DE 
INÚMERAS OBRAS ABANDONADAS, CANCELADAS OU SEQUER INICIADAS. 
PROCEDIMENTO VOLTADO ESPECIFICAMENTE A VERIFICAR A SITUAÇÃO DE 
EVENTUAIS OBRAS NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO/SE. ELEMENTOS COLIGIDOS 
AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE A OBRA PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 
ENCONTRA-SE CONCLUÍDA, AO PASSO QUE A OBRA DA CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 
ENCONTRA-SE COM UM PERCENTUAL DE 53,05% EXECUTADO DO TOTAL PREVISTO 
DA OBRA E A MUNICIPALIDADE ENCONTRA-SE À ESPERA DE UM NOVO ATO 
NORMATIVO POR PARTE DO FNDE AUTORIZANDO A CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO 
DA OBRA REFERIDA, TENDO EM VISTA QUE ELE, POR MEIO DA RESOLUÇÃO DE Nº 03, 
DE 20 DE ABRIL DE 2021, AUTORIZOU A LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA FINALIZAR 
OBRAS INACABADAS DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, DENTRE AS QUAIS SE 
INCLUI A PRESENTE OBRA. DESNECESSIDADE DE ADOÇÃO DE OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS PELO MPF. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PELA HOMOLOGAÇÃO, 
ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO 
MEMBRO OFICIANTE. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento. 

 
168. Processo: 1.14.000.001601/2020-41 - Eletrônico  Voto: 3278/2021 Origem: 

PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA 

 Relator: Dr. Onofre de Faria Martins 
 Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

EM GERAL. 1. Procedimento Preparatório que objetiva apurar irregularidades no exercício da 
presidência da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Educação Física 
da 13ª Região/BA. 2. O membro oficiante promoveu o arquivamento, haja vista a previsão em 
regimento interno da aprovação dos membros da comissão por meio de reunião plenária da 
autarquia e a indicação do aludido presidente na ata da primeira reunião desse colegiado. PELA 
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL, ACOLHENDO, COMO RAZÕES DE DECIDIR, OS 
FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MEMBRO OFICIANTE E, AO FINAL, O ENVIO DO 
INQUÉRITO CIVIL PARA A 5ª CCR PARA ANÁLISE NO ÂMBITO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES. 

 Decisão: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial 
do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 5ª Câmara de Coordenação 
e Revisão para análise. 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às quinze horas, da qual eu, Adilma Maria de Sousa, secretária designada para o 

ato, lavrei a presente ata. 
 

LINDÔRA MARIA ARAÚJO 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora em Exercício 
 

ONOFRE DE FARIA MARTINS 
Subprocurador-Geral da República 

Membro-Suplente 
 

ADILMA MARIA DE SOUSA 
Assessora Chefe Substituta da Assessoria Administrativa 
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2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00410584-2021| 
PORTARIA Nº 185, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

e legais e: 
CONSIDERANDO os termos do art. 9º da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que a PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1ª REGIÃO encaminhou cópia do processo Nº 

0032612-53.2019.4.01.3300 à 2ª Câmara de Coordenação de Revisão do MPF, para apreciação de recusa do MPF/BA em propor ANPP; 
RESOLVE 
Determinar que a Assessoria Administrativa deste Colegiado adote as seguintes providências: 
1) autue-se a documentação em PA eletrônico, registre-se a portaria no Sistema Único com posterior publicação; 
2) após a devida autuação, distribua-se o procedimento. 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da República 

 Coordenador da 2ª CCR 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR2 - PGR-00411406-2021| 
ATA DA OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE REVISÃO DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o colegiado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 

em sessão extraordinária, realizada conforme o art. 15 do Regimento Interno da 2ª CCR, convocada e presidida pelo Coordenador Dr. Carlos Frederico 
Santos, da qual participaram os membros titulares Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen e Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino. Na ocasião, foi 
deliberado o seguinte procedimento: 

Relator: Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino 
No processo de relatoria do Dr. Francisco de Assis Vieira Sanseverino participaram da votação o Dr. Carlos Frederico Santos, titular 

do 1º Ofício; e a Drª. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, titular do 2º Ofício. 
ORIGEM JUDICIAL 
NÃO PADRÃO 

001. Expediente: JF-AM-1021085-
28.2021.4.01.3200-INQ - 
Eletrônico  

Voto: 4928/2021 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
- SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS 

 Relator(a): Dr(a) FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 
 Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP), 

INVASÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150 DO CP), ORGANIZAÇÃO 
TERRORISTA (ART. 3º DA LEI Nº 13.260/2016, LAVAGEM DE CAPITAIS 
(ART. 1º DA LEI N. 9.613/98) PRATICADOS POR COLOMBIANOS. 
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF. 
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. 
REVISÃO ART. 28 DO CPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1) 
Inquérito policial, instaurado a partir da prisão em flagrante de duas pessoas, 
inicialmente identificadas pelas autoridades brasileiras como J.E.Q.R. e 
K.P.S.G.N.S., pela prática dos crimes tipificados no art. 147 e art. 150 do CP, no 
art. 3º da Lei n.º 13.260/2016 e no art. 1º da Lei n.º 9.613/1998. Em 19-08-2021, 
no Município de Japurá/AM, o Exército Brasileiro teria comunicado à Polícia 
Federal sobre a presença de guerrilheiros colombianos na cidade, os quais, durante 
a passagem da esquadra militar em via pública, empreenderam fuga sem motivo 
aparente, homiziando-se na floresta. Em seguida, o Exército teria sido comunicado 
por S. B. dos S., uma senhora, de que dois guerrilheiros teriam invadido sua casa, 
expulsando-a e ameaçando-a de morte. Esta senhora, a seguir, teria indicado o 
local da sua residência que teria sido invadida e teria autorizou a entrada das 
autoridades públicas. Os militares acionaram a Polícia Federal, que invadiu a casa 
da senhora (vítima) e prendeu as duas pessoas. 2) Deste local, da residência de S. 
B. dos S. onde a prisão em flagrante foi realizada, os colombianos foram 
conduzidos até a sua própria residência, também em Japurá/AM, onde foi 
encontrada carta com timbre das FARC com texto supostamente codificado e 
outro texto também supostamente codificado. Também foram encontrados 
equipamentos de sobrevivência na selva como cordas, fogareiro, galocha, bateria 
solar, além de uma quantia em reais, pesos colombianos e dólar estadunidense, 
conforme descrito no auto de exibição e apreensão. Os custodiados foram levados 
à Delegacia de Polícia Civil do Município de Japurá, onde foi lavrado flagrante. 
No relatório final do inquérito foram angariadas informações de que os 
custodiados se valeriam de identidades falsas, conforme pesquisa em redes sociais 
que identificaram quem, de fato, seriam J. e K.. Esta última, inclusive, foi 
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positivamente identificada como Y.Q.R. mediante comparação com a base de 
dados biométricos da INTERPOL. 3) O Procurador da República oficiante 
entendeu não haver crimes federais a serem investigados em razão da ilegalidade 
das provas respectivas colhidas: '(a) a violação de domicílio ocorreu sem armas e 
`com um cachorrinho', conforme relato da proprietária da residência; (b) não há 
nos autos registro de justa causa, ordem judicial ou anuência por parte dos 
custodiados para ingresso na residência deles após o flagrante, ou mesmo como a 
autoridade policial identificou o imóvel e por que motivo adentrou a residência se 
até o momento tratava-se apenas da violação de domicílio por pessoa estrangeira; 
(c) em relação ao crime de ameaça, chama atenção no depoimento da vítima de 
violação de domicílio que esta informa que apenas se sentiu ameaçada por se 
tratarem de "colombianos"; (d) a vítima também não identifica os presos como 
guerrilheiros; (e) quanto aos valores apreendidos, estes tampouco corroboram a 
existência de crime de lavagem de capitais, não havendo indícios de prática de 
delito antecedente senão de forma conjectural de que seria fruto de extorsão de 
garimpeiros. Essa conjectura, contudo, não é corroborada por nada nos autos. A 
manutenção em residência de valores em moedas diferentes é relativamente 
comum em região de fronteira, não servindo de comprovação de delitos 
antecedentes. Assim, não há preenchimento do requisito de justa causa duplicada 
necessária para configuração do delito de lavagem; (f) não há ato concreto 
registrado nos autos que indique conspiração contra o Estado Brasileiro, a não ser 
as anotações de possível "comportamento suspeito" e "empreenderem fuga" ao 
avistarem militares brasileiros, não estando os presos sequer portando ou em posse 
de armamentos quando da invasão do domicílio de S. ou em guardados em sua 
residência. A própria galocha indicada pelo inquérito como típica das FARC é, em 
realidade, de um modelo encontrado com bastante facilidade, tendo sido utilizado 
inclusive pela então magistrada de ANORI/AM, com se pode ver na foto que 
ilustra reportagem feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros'. Assim, em 
seu entender, 'salvo quanto às referentes a invasão de domicílio, as demais provas 
colhidas são ilegais porque, como já dito, amealhadas no domicílio dos 
custodiados sem que houvesse mandado judicial para tanto. Diante desses fatos e 
da ilicitude das provas advindas da busca e apreensão no domicílio dos 
colombianos, deve-se reconhecer que não subsistem os aventados delitos aptos a 
fixar a competência desta Justiça Federal.' 4) O Juiz Federal discordou, tendo em 
vista não haver ilegalidade na entrada na residência dos investigados, visto ser 
desdobramento natural da prisão em flagrante; e há indícios suficientes para 
manter a investigação na esfera federal, como apresentação de identidade falsa por 
parte dos investigados à autoridade policial, carta com selo das FARC na 
residência deles e a presença do referido grupo paramilitar na fronteira do norte 
do Amazonas, ligada a inúmeros crimes como tráfico de entorpecentes, garimpo 
ilegal e extorsão. 5) Remessa dos autos nos termos do art. 28 do CPP. 6) 
Inicialmente, cumpre ressaltar a peculiaridade do local, Município de Japurá/AM, 
fronteira com a Colômbia, onde foram praticados os crimes, e a prova de que os 
réus utilizavam documentos de identificação falsos, inclusive de um deles com 
dados contidos na INTERPOL. Assim, a entrada na residência dos investigados 
como desdobramento natural da prisão em flagrante não caracteriza violação de 
domicílio por parte das autoridades policiais, ou em nulidade das provas obtidas 
com o procedimento. 7) Conforme destacado pelo Juiz Federal, 'a existência de 
uma carta com o selo das FARC é um indício relevante de possível prática do 
crime tipificado no artigo 3° da Lei n° 13.260/2016, o que fixa a competência 
federal e demanda a continuidade das investigações para o deslinde do caso. Além 
disso, verifico que o relatório policial trouxe uma nova informação acerca da 
identidade dos investigados, revelando que estes supostamente fizeram uso de 
documento falso perante a polícia federal durante o flagrante, o que igualmente 
fixa a competência federal para o feito.' 8) É sabido, ainda, que, de fato, a presença 
das FARC na fronteira do norte do Amazonas está ligada à prática de crimes de 
tráfico de drogas, garimpo ilegal, extorsão. Assim, há indícios da existência de 
crimes da competência federal. 9) Por fim, no tocante a possível ilicitude da prova 
referente à entrada dos policiais federais na residência dos réus, sem autorização 
judicial ou autorização deles, conforme a jurisprudência do STJ, "ainda que 
excluída a prova ilícita, enquanto tal, é possível sua renovação, se, ainda existente 
e disponível no mundo real, puder ser trazida ao processo pelos meios legítimos e 
legais. Assim, muito embora a ilicitude imponha o desentranhamento das provas 
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obtidas ilegalmente, nada impede seja renovada a coleta de dados (bancários, 
documentais, fotográficos etc), com a devida autorização judicial. (")(Rcl 
36.734/SP, Terceira Seção, DJe 22/02/2021). Desse modo, em que pese o acesso 
à residência dos réus tenha ocorrido sem a devida autorização judicial, não há 
empecilho a que o Juízo Federal, instado pelo Ministério Público, decida de modo 
fundamentado acerca da validade do acesso ao imóvel, principalmente levando-se 
em consideração os elementos trazidos e as circunstâncias do flagrante. 10) Não 
homologação do declínio de atribuição. 

 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). 

 
CARLOS FREDERICO SANTOS 
Subprocurador-Geral da Republica 

Coordenador 
Titular do 1º Ofício 

 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO 

Subprocurador-Geral da Republica 
Relator 

Titular do 3º Ofício 
 

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN 
Subprocuradora-Geral da Republica  

Titular do 2º Ofício 
 

3ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00411820-2021| 
ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2021 

 
Às 14 horas do dia 08 de novembro de 2021, no edifício-sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília, iniciou-se a Sessão 

Ordinária da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, sob a Coordenação da Subprocuradora-Geral da República Maria 
Iraneide Olinda Santoro Facchini, com a participação, por meio virtual, dos membros titulares Alexandre Camanho de Assis e Moacir Mendes Sousa. A 
Coordenadora trouxe a julgamento os expedientes em geral. 

Deliberações: 1) Procedimento Administrativo nº 1.25.000.001832/2018-56. Procuradoria da República no Município de 
Criciúma/SC. Adesão a Acordo de Leniência. Confidencial. Relator: Moacir Mendes Sousa. A Câmara acompanhou, sem ressalvas, o voto proferido e 
deliberou pela homologação da adesão ao acordo de leniência. O Colegiado também deliberou pela manutenção do sigilo dos autos, enquanto interessar 
à investigação a utilidade de prova fornecida. No caso de levantamento do sigilo, o procurador natural deverá comunicar, de pronto, à 5ª CCR, em virtude 
do interesse público nas decisões sobre acordos de leniência e colaborações premiadas. 2) Procedimento Administrativo nº 1.00.000.014676/2021-68. 
Procuradoria da República em Barra do Garças/MS. Pedido de substituição de adesão a acordo de leniência por acordo de não persecução penal. 
Impossibilidade. Sugestão de uniformização da matéria pela Câmara. Relatora: Dra. Maria Iraneide Olinda Santoro Facchini. A Câmara deliberou pela 
publicação de Enunciado. 3) Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021. Reunião com membros da Comissão Permanente de Assessoramento para Acordos 
de Leniência e Colaboração Premiada: Dra. Samantha Chantal Dobrowolski, Dr. Alexandre Amaral Gavronski, Dr. José Roberto Pimenta Oliveira, Dr. 
Ronaldo Pinheiro de Queiroz e Dra. Isabel Cristina Groba Vieira. A Comissão disponibilizou análise da referida Lei, sendo que o membro titular Dr. 
Alexandre Camanho de Assis e a Coordenadora da Comissão Dra. Samantha Chantal Dobrowolski redigirão proposta de orientação ou enunciados a 
serem entregues ao Colegiado na Sessão Extraordinária de 12/11/2021. 

Deu-se por encerrada a sessão. Não havendo nada mais a ser decidido, foi por mim, Larissa Rathge Rangel Pereira, Matrícula 14691, 
lavrada a presente ata, assinada pelos presentes abaixo indicados. 

 

MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora 
 

ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Titular 
 

MOACIR MENDES SOUSA 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Titular 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR3 - PGR-00411282-2021| 
PAUTA DA NONA SESSÃO REVISÃO-ORDINÁRIA DE 2021 

 

Dia:23/11/2021 
Hora:15 horas 
Local: Videoconferência 
 
I-ORIENTAÇÕES 
A 9ª Sessão Ordinária de Revisão de 2021 da 3ª Câmara de Coordenação e Revisão comportará deliberações nas modalidades não 

presencial e presencial, nos termos da Instrução Normativa nº 04, de 19 de junho de 2017 da 3ª CCR. 
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 A deliberação na modalidade não presencial será realizada entre as 12 horas do dia 18 de novembro e as 19 horas do dia 22 do mesmo 
mês. A modalidade presencial, por sua vez, será realizada por videoconferência a partir das 15 horas do dia 23 de novembro, encerrando-se no mesmo 
dia. 

Os pedidos de sustentação oral ou de acompanhamento presencial do julgamento eventualmente formulado pela parte ou por 
advogado devidamente constituído deverão ser apresentados em até 2 (dois) dias úteis após a publicação da pauta, conforme dispõem os arts. 5º e 14 da 
referida Instrução Normativa. Os pedidos deverão ser encaminhados para o e-mail 3ccr-sessoes@mpf.mp.br . 

1)Procedimento:1.30.001.004884/2020-29 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 
Procurador Oficiante:JOSE GOMES RIBERTO SCHETTINO 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
2)Procedimento:1.14.000.002245/2019-49 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 
Procurador Oficiante:FLAVIA GALVAO ARRUTI 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
3)Procedimento:1.25.011.000045/2019-49 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR 
Procurador Oficiante: 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
4)Procedimento:1.34.011.000315/2021-27 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SBCAMPO/S.AND/MAUA 
Procurador Oficiante: 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
5)Procedimento:1.14.006.000185/2021-94 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA 
Procurador Oficiante:ELIABE SOARES DA SILVA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
6)Procedimento:1.14.008.000398/2018-09 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JEQUIE 
Procurador Oficiante:ANSELMO SANTOS CUNHA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
7)Procedimento:1.15.000.000280/2020-20 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
8)Procedimento:1.15.000.000864/2017-08 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 
Procurador Oficiante:ILIA FREIRE FERNANDES BORGES BARBOSA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
9)Procedimento:1.15.000.002537/2016-00 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 
Procurador Oficiante:MARCELO MESQUITA MONTE 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
10)Procedimento:1.16.000.002840/2017-48 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 
Procurador Oficiante:PAULO ROBERTO GALVAO DE CARVALHO 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
11)Procedimento:1.20.000.000919/2018-92 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO 
Procurador Oficiante:VANESSA CRISTHINA MARCONI ZAGO RIBEIRO SCARMAGNANI 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
12)Procedimento:1.25.008.000449/2013-04 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR 
Procurador Oficiante:RAFAEL BRUM MIRON 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
13)Procedimento:1.27.005.000001/2020-67 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI 
Procurador Oficiante:ANDERSON ROCHA PAIVA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
14)Procedimento:1.29.004.000206/2021-69 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D 
Procurador Oficiante:LETICIA CARAPETO BENRDT 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
15)Procedimento:1.31.000.001108/2021-21 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA 
Procurador Oficiante:RAPHAEL LUIS PEREIRA BEVILAQUA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
16)Procedimento:1.33.000.001826/2021-22 - Eletrônico 
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Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
17)Procedimento:1.33.005.000661/2020-41 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC 
Procurador Oficiante:ERCIAS RODRIGUES DE SOUSA 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
18)Procedimento:1.34.001.001660/2020-16 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
19)Procedimento:1.34.001.007645/2020-81 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
20)Procedimento:1.36.000.000044/2021-64 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 
Procurador Oficiante:FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
21)Procedimento:1.36.000.000138/2021-33 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 
Procurador Oficiante:FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) ALCIDES MARTINS 
22)Procedimento:1.23.006.000104/2019-22 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS-PA 
Procurador Oficiante:MILTON TIAGO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
23)Procedimento:1.15.000.002519/2020-04 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ 
Procurador Oficiante:OSCAR COSTA FILHO 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
24)Procedimento:1.22.000.003707/2010-35 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Procurador Oficiante:GIOVANNI MORATO FONSECA 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
25)Procedimento:1.24.001.000201/2019-28 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB 
Procurador Oficiante:BRUNO BARROS DE ASSUNCAO 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
26)Procedimento:1.33.012.000331/2019-22 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. MIGUEL DO OESTE 
Procurador Oficiante:EDSON RESTANHO 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
27)Procedimento:1.14.004.000140/2020-59 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B 
Procurador Oficiante:SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
28)Procedimento:1.15.003.000314/2017-51 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE 
Procurador Oficiante:JOSE MILTON NOGUEIRA JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
29)Procedimento:1.20.000.001069/2019-21 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO 
Procurador Oficiante:GUSTAVO NOGAMI 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
30)Procedimento:1.22.000.002667/2017-81 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Procurador Oficiante:EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
31)Procedimento:1.23.000.002059/2019-09 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA 
Procurador Oficiante:JOSE RICARDO CUSTODIO DE MELO JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
32)Procedimento:1.25.005.001755/2020-17 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR 
Procurador Oficiante:RAFAEL BRUM MIRON 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
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33)Procedimento:1.26.005.000143/2018-47 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. 
Procurador Oficiante:MARIA BEATRIZ RIBEIRO GONÇALVES 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
34)Procedimento:1.33.000.000030/2021-52 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
35)Procedimento:1.33.000.000574/2021-14 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
36)Procedimento:1.33.000.001333/2021-92 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
37)Procedimento:1.33.000.001620/2020-11 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
38)Procedimento:1.34.004.000249/2021-84 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP 
Procurador Oficiante:AUREO MARCUS MAKIYAMA LOPES 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
39)Procedimento:1.36.000.000420/2017-34 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS 
Procurador Oficiante:FERNANDO ANTONIO DE ALENCAR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS 
40)Procedimento:1.33.000.001272/2016-04 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:ROGER FABRE 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
41)Procedimento:1.34.007.000260/2021-14 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 
Procurador Oficiante:SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
42)Procedimento:1.22.012.000133/2021-67 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG 
Procurador Oficiante:MARCELO FREIRE LAGE 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
43)Procedimento:1.30.008.000260/2021-53 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ 
Procurador Oficiante:IZABELLA MARINHO BRANT 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
44)Procedimento:1.22.000.001541/2018-70 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Procurador Oficiante:EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
45)Procedimento:1.16.000.000277/2021-50 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG 
Procurador Oficiante:EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
46)Procedimento:1.16.000.003423/2020-18 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL 
Procurador Oficiante:ANA CAROLINA ALVES ARAUJO ROMAN 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
47)Procedimento:1.22.001.000237/2020-10 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG 
Procurador Oficiante:EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
48)Procedimento:1.25.005.001723/2020-11 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR 
Procurador Oficiante:RAFAEL BRUM MIRON 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
49)Procedimento:1.25.006.000908/2020-91 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR 
Procurador Oficiante: 
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Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
50)Procedimento:1.29.015.000028/2021-47 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA-RS 
Procurador Oficiante:RAPHAEL REBELLO HORTA GORGEN 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
51)Procedimento:1.30.001.002889/2021-06 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 
Procurador Oficiante:ALEXANDRE RIBEIRO CHAVES 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
52)Procedimento:1.30.001.004165/2019-74 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO 
Procurador Oficiante:CLAUDIO GHEVENTER 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
53)Procedimento:1.30.005.000180/2016-61 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ 
Procurador Oficiante:ANTONIO AUGUSTO SOARES CANEDO NETO 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
54)Procedimento:1.30.020.000066/2010-57 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE 
Procurador Oficiante:MARCO OTAVIO ALMEIDA MAZZONI 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
55)Procedimento:1.33.000.001565/2020-60 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
56)Procedimento:1.33.000.001663/2021-88 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Procurador Oficiante:CARLOS AUGUSTO DE AMORIM DUTRA 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
57)Procedimento:1.33.008.000185/2019-02 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE 
Procurador Oficiante:ANDREI MATTIUZI BALVEDI 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
58)Procedimento:1.34.001.003259/2020-11 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 
Procurador Oficiante:PATRICK MONTEMOR FERREIRA 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
59)Procedimento:1.34.001.005867/2020-60 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO 
Procurador Oficiante:KAREN LOUISE JEANETTE KAHN 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
60)Procedimento:1.34.011.000589/2019-00 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SBCAMPO/S.AND/MAUA 
Procurador Oficiante:STEVEN SHUNITI ZWICKER 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 
61)Procedimento:1.35.000.000776/2020-19 - Eletrônico 
Origem:PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 
Procurador Oficiante:GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO 
Relator(a):Dr(a) LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA 

 
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00410829-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SÉTIMA - SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 19 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 14h30, teve início a 587ª Sessão Ordinária de Revisão, 

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

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

Secretariados pela Secretária Executiva, Júlia Furiati Camargo; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas, 
foram deliberados, nessa Sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000260/2020-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2524 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. EXPORTAÇÃO DE MADEIRA. APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS. AUTORIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. IN IBAMA 15/2011. DESPACHO INTERPRETATIVO IBAMA Nº 7036900/2020 - GABIN. 
1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o delito do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 referente à conduta 
de exportar madeira, sem autorização de exportação regular e sem seguir os protocolos de inspeção do Ibama, relatados em uma série de processos 
administrativos no órgão ambiental, em Belém/PA, tendo em vista que: (i) o DOF, documento exigido para o transporte da carga da origem até o porto, 
não substitui a Autorização de Exportação, que é expedida pelo IBAMA após inspeção e liberação da carga; (ii) a inserção de dados no Sistema DOF é 
auto declaratória, não podendo este ser utilizado como substituto de outras modalidades fiscalizatórias; (iii) o SINAFLOR, regulamentado pela IN 
21/2014, elaborada em observância aos preceitos da IN 15/2011, sem revogá-la, ainda não foi implementado em todo o território nacional (há estados 
não plenamente integrados, com destaque para os que respondem por grande parte do desmatamento: PA e MT) e não pode substituir o mecanismo de 
controle da IN 15/2011; (iv) os altos índices de fraudes em DOFs, constatados em inúmeras operações do MPF, como na Arquimedes, reforçam a 
ineficácia da utilização apenas desse documento para coibir a exportação ilegal; (v) apesar de ser recomendada a estruturação de sistemas de análise de 
riscos e utilização de ferramentas de inteligência investigativa para o mapeamento de possíveis ilícitos, não se pode, sem a constatação da efetividade de 
tais medidas, suprimir o arcabouço de proteção existente; (vi) o posicionamento do Ibama, no Despacho Interpretativo nº 7036900/2020 - GABIN, de 
não mais exigir a Autorização de Exportação é ato tendente à extinção do sistema de fiscalização e proteção da madeira nativa exportada, constituindo 
instrumento fomentador de exportação ilegal, o que pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente e à coletividade e viola o art. 225, da CF; e ( v i i) a 
diferenciação dos procedimentos relativos ao DOF e à Autorização de Exportação estão de acordo com a legislação ambiental, em especial com a Lei 
6.938/81 e a Lei 12.651/2012. 2. Necessário recomendar ao órgão ambiental estadual, ou adotar outras providências, para o cumprimento integral da IN 
15/2011, plenamente vigente, no sentido de que o empreendedor deve portar, obrigatoriamente, tanto o DOF (ou GF do SISFLORA), como a Autorização 
de Exportação, e para que seja dada irrestrita transparência a estes documentos, sob pena de responsabilização, nas esferas cível, criminal e administrativa, 
tanto dos órgãos ambientais fiscalizadores (omissão), como das empresas que eventualmente venham a descumprir tal instrução normativa. 3. Voto pela 
não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000475/2020-06 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 2610 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. EXPORTAÇÃO DE MADEIRA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. 
AUTORIZAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. IN IBAMA 15/2011. DESPACHO INTERPRETATIVO IBAMA Nº 7036900/2020 - GABIN. 1. Não cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o delito do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 referente à conduta de exportar 
153,59 (cento e cinquenta e três vírgula cinquenta e nove) m³ de madeira, sem autorização de exportação, em Breves/PA, inclusive com a imposição de 
multa administrativa no valor de R$ 40.079,00 (quarenta mil e setenta e nove reais), tendo em vista que: (i) o DOF, documento exigido para o transporte 
da carga da origem até o porto, não substitui a Autorização de Exportação, que é expedida pelo IBAMA após inspeção e liberação da carga; (ii) a inserção 
de dados no Sistema DOF é autodeclaratória, não podendo este ser utilizado como substituto de outras modalidades fiscalizatórias; (iii) o SINAFLOR, 
regulamentado pela IN 21/2014, elaborada em observância aos preceitos da IN 15/2011, sem revogá-la, ainda não foi implementado em todo o território 
nacional (há estados não plenamente integrados, com destaque para os que respondem por grande parte do desmatamento: PA e MT) e não pode substituir 
o mecanismo de controle da IN 15/2011; (iv) os altos índices de fraudes em DOFs, constatados em inúmeras operações do MPF, como na Arquimedes, 
reforçam a ineficácia da utilização apenas desse documento para coibir a exportação ilegal; (v) apesar de ser recomendada a estruturação de sistemas de 
análise de riscos e utilização de ferramentas de inteligência investigativa para o mapeamento de possíveis ilícitos, não se pode, sem a constatação da 
efetividade de tais medidas, suprimir o arcabouço de proteção existente; (vi) o posicionamento do Ibama, no Despacho Interpretativo nº 7036900/2020 - 
GABIN, de não mais exigir a Autorização de Exportação é ato tendente à extinção do sistema de fiscalização e proteção da madeira nativa exportada, 
constituindo instrumento fomentador de exportação ilegal, o que pode causar sérios prejuízos ao meio ambiente e à coletividade e viola o art. 225, da CF; 
e (vii) a diferenciação dos procedimentos relativos ao DOF e à Autorização de Exportação estão de acordo com a legislação ambiental, em especial com 
a Lei 6.938/81 e a Lei 12.651/2012. 2. Necessário recomendar ao órgão ambiental estadual, ou adotar outras providências, para o cumprimento integral 
da IN 15/2011, plenamente vigente, no sentido de que o exportador deve portar, obrigatoriamente, tanto o DOF (ou GF do SISFLORA), como a 
Autorização de Exportação, e seja dada irrestrita transparência a estes documentos, sob pena de responsabilização, nas esferas cível, criminal e 
administrativa, tanto dos órgãos ambientais fiscalizadores (omissão), como das empresas que eventualmente venham a descumprir tal instrução 
normativa. 3. Voto pela não homologação do arquivamento, com a determinação de que seja apurado possível configuração em tese da prática de ato de 
improbidade administrativa por parte do Presidente do Ibama. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JARAGUA DO 
SUL Nº. JF/JOI/SC-IANPP-5016291-68.2020.4.04.7201 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 785 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 
FERROVIÁRIO. PICHAÇÕES. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Ação Penal nº 
50077114920204047201, na qual é apurada a prática do crime previsto nos art.s 288, caput, do Código Penal e no art. 65 da Lei nº 9.605/98, decorrente 
da pichação de dois vagões pertencentes ao acervo histórico da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF, tendo em vista que: (i) restaram 
configurados os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal a justificar a propositura do expediente de Acordo de Não Persecução 
Penal - ANPP; (ii) não constam dos autos elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional dos investigados; e 
(iii) eventuais pichações pretéritas atribuídas aos investigados, sem registro de ações ou condenações criminais, que demonstram a habitualidade da 
conduta, não consubstanciam elementos objetivos capaz de impedir a formalização do ANPP, visto que não se encontram elencadas nas hipóteses 
previstas no § 2º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal. 2. Voto pela admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal, com a 
designação de outro membro para atuar no feito, o qual deverá analisar a presença dos requisitos subjetivos previstos no art. 28-A, do Código de Processo 
Penal. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos 
termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 1.12.000.001151/2014-12 - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 209 – Ementa: RECURSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROJETO DE 
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ASSENTAMENTO SERRA DO NAVIO. CONCESSÃO DE USO DO SOLO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possíveis danos ambientais e/ou irregularidade na concessão de licenciamento ambiental à atividade minerária no PA Serra do Navio, desenvolvida pela 
empresa B. B. M. Ltda, tendo em vista que, em que pesem as razões elencadas pelo Membro oficiante, a SPPA juntou o Laudo Técnico nº 79/2021- 
ANPMA/CNP, posteriormente ao pedido de reconsideração, sugerindo que `caso a demanda de assessoramento pericial seja mantida, a mesma tenha 
como objeto, exclusivamente, a avaliação do processo de licenciamento ambiental das barragens de rejeitos denominadas West Pond (WP) e North Mill 
Pond. Assim, com vistas à verificação da regularidade do licenciamento ambiental especificamente das barragens de rejeitos denominadas West Pond 
(WP) e North Mill Pond', bem como da segurança de referidas barragens, em atenção ao princípio da precaução, é forçoso a continuidade da presente 
investigação, para análise pericial e/ou documental pela SPPA e adoção de providências junto a outros órgãos, caso se faça necessário. 2. Voto pela 
manutenção da decisão recorrida, de não homologação do arquivamento, com a remessa dos autos ao CIMPF para a devida análise do recurso interposto. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.002408/2020-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 439 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art.48 da Lei 9605/98, relativa ao descumprimento do Termo de Embargo nº 682835-E, com 
impedimento da regeneração natural em área de 74,36 (setenta e quatro vírgula trinta e seis) hectares, com manutenção de pastagem, em Apuí/AM, tendo 
em vista que: (i) dada a relevância da extensão da área impedida de regenerar (74,36 ha); (ii) em que pese o termo de embargo ter sido lavrado em face 
de autor desconhecido, e do investigado ter alegado desconhecimento da existência de embargo sobre a área, há nos autos, indícios de autoria e 
materialidade suficientes ao oferecimento de denúncia; e (iii) o ajuizamento de ACP (Processo n. 1001977-13.2021.4.01.3200) para a reparação do dano 
ambiental, não dispensa a responsabilização do infrator no âmbito criminal. Precedente: 1.23.000.000406/2020-94. 2. Voto pela não homologação do 
arquivamento, sem prejuízo de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, tendo preferencialmente como uma das condicionantes o 
pagamento de eventual multa pecuniária aplicada ao infrator pelas autoridades administrativas ambientais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.14.002.000217/2018-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 705 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PROPRIEDADE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS). 
POLUIÇÃO HÍDRICA. AÇUDE FEDERAL. USO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DE LAVOURA. CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS POR USO 
DE AGROTÓXICOS. 1. Cabe o arquivamento parcial de inquérito civil instaurado para apurar suposta ocupação irregular de área de propriedade do 
Departamento Nacional de Obras contra as secas (DNOCS), bem como o uso de água do Açude do Jacurucy para irrigação de lavouras e a contaminação 
das águas do referido açude pelo uso de agrotóxicos, tendo em vista que a ocupação irregular é de conhecimento do DNOCS, desde o início de 2018, 
sendo matéria de interesse exclusivo da autarquia federal, cabendo a esta a adoção das providências tendentes à desocupação da área. 2. Não cabe o 
arquivamento quanto a suposto uso de água do Açude do Jacurucy para irrigação de lavouras e a contaminação das águas do referido açude pelo uso de 
agrotóxicos, sendo necessário o retorno dos autos para diligências no sentido de se fazer cumprir o que determina o art. 8º, inciso II, da LC nº 75/93, 
quanto aos questionamentos formulados pelo MPF e que, conforme consignado pelo Membro oficiante, não foram respondidos pelo DNOCS, mesmo 
após reiteradas solicitações. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento quanto à ocupação irregular de área de propriedade do DNOCS, e pelo não arquivamento quanto 
ao item 2, devendo a apuração prosseguir nestes mesmos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
1.16.000.003306/2020-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. EXTRAÇÃO DE 
MADEIRA. IBAMA. FLEXIBILIZAÇÃO DE NORMAS DE FISCALIZAÇÃO E MULTAS. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato autuada 
para apurar conduta supostamente ilegal do Presidente do IBAMA, no que se refere à flexibilização de leis que disciplinam e controlam a extração de 
madeira, tendo em vista que: (i) as condutas noticiadas na presente representação são de extrema gravidade e necessitam de apuração mais aprofundada; 
e (ii) este feito deve ser apensado ao IC nº 1.16.000.003115/2019-59, que tramita no 3º Ofício da PR/DF (Titular Procurador da República Felipe Fritz 
Braga) e visa apurar eventual irregularidade na edição, pelo Presidente do IBAMA, do Despacho nº 6409091/2019-GABIN que aprovou, com efeito 
vinculante, o Despacho nº 00906/2019/GABIN/PFEIBAMA- SEDE/PGF/AGU, que tramita no Ofício de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e 
Cultural, para fins de investigação criminal e de eventual prática de atos de improbidade administrativa. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, 
com a determinação do apensamento deste feito ao procedimento supramencionado, com vistas à ampliação do raio de investigação criminal e de eventual 
prática atos de improbidade administrativa. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de 
arquivamento. Vencido o relator, Dr Juliano Baiocchi Vila-Verde de Carvalho. Vencedor: Dr Nicolao Dino de Castro e Costa Neto. 8) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000053/2005-17 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 808 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. RETROPORTO. EXTENSÃO. BAIA DE GUANABARA. EVENTUAL IMPROBIDADE. REMESSA À 5ª CCR. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente da operação de extensão de retroporto sob o espelho d'água da Baia de 
Guanabara, no Município de Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) encaminhou cópia da 
Licença Prévia fornecida pelo órgão ambiental, bem como informou a expedição de Licença de Instalação nº FE 006484; (ii) a FEEMA encaminhou 
também, relatório de vistoria informando que as atividades desenvolvidas pela empresa 'estão dentro dos padrões e restrições contidas na LI FE 006484', 
bem como destacou não ter sido constatado 'dano ou qualquer agressão ambiental' no local; (iii) a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro manifestou o 
seu "nada a opor" em relação à dragagem realizada no cais da empresa, não havendo perigo para a navegação e ordenamento do espaço aquaviário; (iv) 
a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) manifestou-se pela excepcionalidade do empreendimento e entendeu que, considerando os impactos avaliados 
no EIA/RIMA, bem como as manifestações favoráveis da FEEMA, a área aterrada pelo estaleiro deveria ser cedida sob regime de aforamento oneroso; 
e ( v ) diante das licenças e pareceres emitidos, não foi possível constatar irregularidade ambiental contundente e irreparável, vez que o Instituto Estadual 
do Ambiente (INEA) manifestou-se pela regularidade da obra, promovendo, inclusive, Termo de Compromisso de Compensação Ambiental com a 
empresa. 2. Eventual irregularidade ou desídia de servidores dos órgãos de controle ambiental e de controle patrimonial da União deve ser analisada no 
âmbito da 5ª CCR, nos termos da Resolução CSMPF nº 20/2006. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa dos autos à 5ª 
CCR, para fins de eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
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pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 
REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S. MIGUEL DO OESTE 
Nº. 1.33.002.000218/2019-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 492 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USINA 
HIDRELÉTRICA. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ÁGUA. PCH BELMONTE/SC. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar eventual não atendimento aos requisitos da Lei 12.334/2010, acerca da Política Nacional de Segurança de Barragem pela PCH Belmonte, no 
município de Belmonte/SC, que determina a apresentação e atualização de Plano de Segurança de Barragem e/ou Plano de Ação de Emergência para 
cumprimento do Ofício Circular 378 de 2019 da 4ª CCR, conforme entendimento já manifestado nestes autos no Voto n. 2625/2020 - 4ªCCR, tendo em 
vista que: (i) conquanto a empreendedora, Companhia Energética Rio das Flores S/A, esteja registrada na Aneel como Central Geradora de Capacidade 
Reduzida - CGH, classificada na Categoria 'C' de risco baixo, com capacidade de 3.600 kw de potência instalada, pelo método de enrocamento, deve ser 
fiscalizada pela Aneel, nos termos da Decisão Plenária do TCU proferida no Acórdão 726/2020, no processo TC n. 010.475/2019-2, ante o controle 
interno deficiente; (ii) não consta nos autos informações sobre os ajustes regulamentares da agência acerca da determinação do órgão de controle, nem 
acerca da segurança de barragem a partir de fiscalização efetiva da Aneel; e (iii) conquanto a NT 01/2020 tenha dado ênfase às barragens de mineração, 
não descuidou de orientar que se faça a investigação sobre os riscos de segurança das demais espécies de barragens e demais finalidades de reservatórios, 
tais como que se destina à geração de energia elétrica, à medida em que se lhes aplicam as disposições da Lei 12.334/2010. 2. Voto pela manutenção da 
decisão de não homologação do arquivamento, com a determinação de designação de outro membro para atuar como longa manus desta Câmara, para 
dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT Nº. 1.20.006.000127/2019-49 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 7 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO. MADEIRA. 1. Não cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal para apurar suposto crime previsto no art. 47, § 1º, da Lei nº 9.605/98 c/c art. 296, § 1º, III, do 
Código Penal por deixar de atender a exigências legais quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente em razão de ter em depósito 
17,12 (dezessete virgula doze) m3 de madeira sem licença válida, supostamente de origem ilegal e com possibilidade de fraude no Sistema Sisflora, 
proveniente da Terra Indígena Aripuanã possivelmente, em Aripuanã/MT, tendo em vista a necessidade de verificação da regularidade do funcionamento 
da madeireira em face do indicativo concreto de que ela está operando com matéria prima sem comprovação de origem em que pesem a anulação do auto 
de infração e do embargo na esfera administrativa em 1ª instância no âmbito do IBAMA, por considerar que a obrigatoriedade de se ter controle sobre a 
localização (as coordenadas geográficas) das árvores cortadas recai no Plano de Manejo que originou tal crédito e não sobre a empresa madeireira. 2. 
Voto pela não homologação do arquivamento nos termos acima tratados. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou 
pela não homologação de arquivamento. Vencido o relator, Dr Juliano Baiocchi Vila-Verde de Carvalho. Vencedor voto-vista: Dr Nicolao Dino de Castro 
e Costa Neto. 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000067/2021-04 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 792 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCRA. PROJETO DE ASSENTAMENTO TÁBUA 
SERRINHA (BA 0042000). RESOLUÇÃO CONAMA Nº 458/2013. ADI 5.547. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada a partir do 
desmembramento da NF 1.14.006.000207/2020-35, para apurar eventual ausência de licenciamento ambiental no Projeto de Assentamento Tábua 
Serrinha (BA 0872000), no Município de Tábua Serrinha/BA tendo em vista que: (i) a Superintendência Regional do Incra/BA, em 16/03/2021, informou 
que o PA Tábua de Serrinha não possui licença ambiental, tampouco teve seu cadastro iniciado no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), 
e destacou que, no ano de 2017, o Incra firmou convênio com o Governo do Estado da Bahia para efetuar a coleta de dados em campo e inserção ou 
complementação de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) projetos de assentamentos no CEFIR; (ii) apesar de o STF ter declarado a constitucionalidade 
da Resolução CONAMA nº 548/2013 (ADI nº 5.547), o Tribunal Pleno entendeu que cabe aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público 
concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente que não estará na norma abstrata, mas na sua aplicação, cabendo o recurso a outras vias 
de impugnação; e (iii) necessário, portanto, verificar a aplicação da norma ao caso concreto e o cumprimento das demais legislações aplicáveis à proteção 
do meio ambiente, especificamente, a Lei nº 12.651/2012, o Decreto nº 8.235/2014 e a Instrução Normativa MDA/INCRA nº 83/2015. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B 
Nº. 1.14.004.000077/2021-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 793 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCRA. 
PROJETO DE ASSENTAMENTO SANTA VIRGÍNIA (BA 0453000). RESOLUÇÃO CONAMA Nº 458/2013. ADI 5.547. 1. Não cabe o arquivamento 
de notícia de fato cível autuada a partir do desmembramento da NF 1.14.006.000207/2020-35, para apurar eventual ausência de licenciamento ambiental 
no Projeto de Assentamento Santa Virgínia (BA 0453000), no Município de Tucano/BA tendo em vista que: (i) a Superintendência Regional do Incra/BA, 
em 16/03/2021, informou que o PA Santa Virgínia não possui licença ambiental, tão pouco faz parte do Termo de Referência do Convênio CRT 001/2008 
firmado entre o Incra e o Governo do Estado da Bahia para efetuar a coleta de dados em campo e inserção ou complementação de 445 (quatrocentos e 
quarenta e cinco) projetos de assentamentos no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR); (ii) apesar de o STF ter declarado a 
constitucionalidade da Resolução CONAMA nº 548/2013 (ADI nº 5.547), o Tribunal Pleno entendeu que cabe aos órgãos de fiscalização e ao Ministério 
Público concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente que não estará na norma abstrata, mas na sua aplicação, cabendo o recurso a 
outras vias de impugnação; e (iii) necessário, portanto, se verificar a aplicação da norma ao caso concreto e o cumprimento das demais legislações 
aplicáveis à proteção do meio ambiente, especificamente, a Lei nº 12.651/2012, o Decreto nº 8.235/2014 e a Instrução Normativa MDA/INCRA nº 
83/2015. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000171/2019-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 413 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGENS. FORÇA 
TAREFA. REPARAÇÃO DE DANOS. CARROCEIROS E AREEIROS DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS/MG. FUNDAÇÃO RENOVA. 1. Cabe o 
arquivamento nesta Câmara de inquérito civil instaurado no âmbito da Força Tarefa Rio Doce/Brumadinho para apurar as medidas adotadas pela 
Fundação Renova para a reparação aos carroceiros e areeiros do Município de Aimorés e adjacências, atingidos pelos danos advindos do rompimento da 
Barragem de Fundão, em Mariana/MG, tendo em vista que: (i) a Força-Tarefa Rio Doce/Brumadinho vem atuando ativamente na tutela dos direitos 
difusos e coletivos visando à reparação de danos sociais, econômicos e ambientais destes atingidos, com a propositura da ação civil pública de 155 bilhões 
de Reais (ACP nº 1016756-84.2019.4.01.3800), em tramitação na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, englobando tanto a demanda 
do pagamento de valores de auxílios e indenizações, quanto a tutela de direitos fundamentais violados pelo rompimento da barragem de Fundão; (ii) 
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conforme consignado pelo Membro oficiante, o Processo nº 1037382-90.2020.4.01.3800, instaurado perante a 12ª Vara Federal, o qual trata do 
cumprimento de sentença requerido pela Comissão de Atingidos de Aimorés/MG, também abrange o pagamento integral das indenizações, lucros 
cessantes e auxílios financeiros emergenciais a várias categorias de atingidos, entre as quais, areeiros e carroceiros e (iii) as questões tratadas no presente 
inquérito civil já são objeto de acompanhamento por este Parquet nos programas e processos judiciais acima referidos, não havendo razão para 
manutenção do presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito desta Cämara, com a determinação da remessa dos autos à PFDC para o eventual exercício 
de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000188/2020-97 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 343 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA 
DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. AVES. SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE. SISPASS. FRAUDE. ACORDO 
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O IBAMA E O ESTADO DE MINAS GERAIS. ENUNCIADO 58-4ª CCR. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar possível prática de crime previsto no art. 313-A do CP, consistente 
no registro de criador amadorista, por funcionário terceirizado do IBAMA, de forma fraudulenta, e posterior inserção de informações falsas referentes ao 
nascimento de 40 (quarenta) aves, no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS), tendo em vista 
que: (i) embora tenha ocorrido o compartilhamento, entre o Ibama e órgãos estaduais, da responsabilidade por funcionalidades existentes no SisPass, a 
gestão do referido sistema continua sendo da Autarquia Federal, conforme Enunciado 58-4ª CCR; e (ii) há interesse federal no monitoramento da atividade 
de criador amador no país, restando configurada a competência federal, nos termos do artigo 109, IV, da Constituição Federal. Precedente: NF nº 
1.22.005.000057/2019-64-CIMPF. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições, 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). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000064/2016-15 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 484 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA 
DE BARRAGEM. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança das cinco barragens de mineração sob a 
responsabilidade do empreendedor Votorantim Metais Zinco S/A nos municípios da área de atuação da PRM Paracatu/MG, a saber, barragens Aroeira, 
Barragem 1, Barragem 2, Barragem 3 e Módulo III, situadas em Paracatu e Vazante/MG, uma vez que, em observância ao princípio da prevenção e em 
que pese a ausência de notícia de risco concreto, é necessária a adoção das seguintes medidas complementares: (i) a realização de diligências perante os 
órgãos públicos competentes e a empreendedora para verificar se foram aprovadas as Declarações de Segurança e Condições de Estabilidade e os 
Relatórios de Inspeção das Atividades do ano de 2020, os Planos de Ação Emergenciais e os Planos de Segurança de Barragem (nas barragens em que 
sejam cabíveis), além de se verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de construção/alteamento e, se 
cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, data do rompimento da Barragem 
B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da ANM, especialmente à Resolução 
ANM nº 13/2019; (c) se os estudos de dam break e o mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em 
vigor, bem como se foram calculados especificamente para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência 
milenar no projeto das estruturas e verificam o comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na 
área de inundação, determinando-se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) 
se as sugestões de atuação elencadas na NT 4ª CCR nº 01/2020, anexada aos autos, foram observadas; e (ii) exigir a publicidade das informações e o 
emprego de quaisquer outras medidas que as Declarações de Condição e Segurança entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do 
patrimônio cultural nas áreas afetadas. Precedente: 1.22.021.000052/2015-18. 2. Cabe destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 01/2020, a 
sugestão de 'não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos de 
mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou descomissionamento total da barragem, 
declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do cadastro', em razão dos graves danos 
causados à população provenientes destes métodos de construção. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.003.000022/2021-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 533 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MADEIRA SERRADA. TRANSPORTE SEM LICENÇA VÁLIDA. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe 
o arquivamento parcial de notícia de fato criminal instaurada para apurar a ocorrência do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, 
consistente na conduta de transporte ilegal de 22, 68 m3 (vinte e dois vírgula sessenta e oito metros cúbicos) de madeira serrada, sem a devida cobertura 
documental expedida pelo órgão competente, em um caminhão que circulava no trecho entre os Municípios Paraenses de Uruará e Medicilândia, tendo 
em vista que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição, a teor do artigo 109, inciso V, do Código Penal, pois entre a data do 
flagrante (23/10/2015) e o momento atual já transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, conforme pontuado pelo Membro oficiante. Precedente: 
DPF/MBA/PA-00171/2018-INQ. 2. Necessária a continuidade do feito, nestes mesmos autos, para a adoção das medidas cíveis cabíveis, para fins de 
reparação/compensação pelo dano ambiental praticado, ressalvada a impossibilidade de o fazer, em conformidade com o disposto nos Enunciados 55 e 
56 desta 4ª CCR. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. 
Voto pela homologação parcial do arquivamento, apenas quanto ao delito ambiental (prescrição), com determinação de prosseguimento da apuração cível 
nestes mesmos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC Nº. 1.33.000.001315/2020-20 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 511 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SAIBRO E ARGILA. USURPAÇÃO 
DE BEM PERTENCENTE À UNIÃO. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto delito de 
usurpação mineral (saibro e argila) previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/1991, no Município de Guabiruba/SC, tendo em vista: (i) a necessidade de apuração 
quanto ao possível delito tipificado no art. 55 da Lei 9.605/98; e (ii) que a Gerência Regional da Agência Nacional de Mineração - ANM/SC informou 
que houve "o avanço dos trabalhos de lavra para fora da poligonal autorizada, o que caracteriza, nesta porção, uma atividade de lavra ilegal". Logo, 
devem ser oficiadas a ANM e a empresa para que apresentem informações sobre a referida lavra ilegal. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela não homologação de arquivamento. Vencedor o relator: Dr Nicolao 
Dino de Castro e Costa Neto. Vencido: Dr Juliano Baiocchi Vila-Verde de Carvalho. 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
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Nº. 1.33.000.002906/2011-23 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 72 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. EMISSÃO DE GASES 
POLUENTES POR AERONAVES. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
OBJETIVA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a necessidade de realização de compensação ambiental por parte das 
empresas aéreas que operam no aeroporto de Florianópolis/SC, em decorrência da emissão de gases poluentes na atmosfera, tendo em vista que: (i) 
quando da segunda promoção de arquivamento ficou decidido por esta 4ª CCR na 513ª Sessão Ordinária - 18.10.2017 "pela não homologação do 
arquivamento, e pela designação de outro membro do MPF para prosseguir com o ajuizamento de ação civil pública" ; (ii) passados mais de 03 (três) 
anos desde a designação específica de novo Procurador da República para ajuizar Ação Civil Pública conforme decisão da Câmara, aquele apresentou 
nova promoção de arquivamento alegando "atendimento dos padrões mínimos de emissão de poluentes estabelecidos pela Organização Internacional de 
Aviação Civil (OACI) e pelo Regulamento da Aviação Civil (RBAC nº 38)"; e (iii) necessário o retorno dos autos para que o Procurador designado dê 
cumprimento ao decidido pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão na 513ª Sessão Ordinária - 18.10.2017, com o ajuizamento de ACP buscando a 
responsabilidade civil objetiva das empresas aéreas com fundamento nos "estudos realizados nos Estados Unidos e na Holanda que indicam prejuízos 
maiores à saúde, causados pela poluição, para a população que mora no entorno dos aeroportos, sendo as principais consequências mortalidade geral, 
internação por doenças respiratórias e câncer". 2. Voto pela não homologação do arquivamento, para que se dê cumprimento ao que foi decidido pela 4ª 
Câmara de Coordenação e Revisão na 513ª Sessão Ordinária - 18.10.2017, com determinação de remessa de cópias dos autos à Corregedoria do MPF, 
para apuração de eventual falta de descumprimento funcional pelo Membro oficiante. - 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 - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.000131/2021-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – 
Nº do Voto Vencedor: 453 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
CRIADOURO/CATIVEIRO. DEIXAR DE MANTER REGISTRO DE PLANTEL. SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE (SISPASS). ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O IBAMA E O ESTADO DE MINAS GERAIS. ENUNCIADO 58-4ª CCR. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Federal, para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática de delito do art. 68 da Lei 9.605/98, consistente em 
deixar de manter registro de acervo faunístico e movimentação de plantel em sistema informatizado de controle de fauna SisPass, mantendo 1 (um) 
espécime de Sicalis flaveola (canário-da-terra), anilha SISPASS 2,8 MG/A 043760, em endereço diverso do criador e sem licença de transporte, no 
município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) embora tenha ocorrido o compartilhamento entre o Ibama e órgãos estaduais, da 
responsabilidade por funcionalidades existentes no SisPass, a gestão do referido sistema continua sendo da Autarquia Federal, conforme Enunciado 58-
4ª CCR; e (ii) há interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no país, restando configurada a competência federal, nos termos do 
artigo 109, IV, da Constituição Federal. Precedente: NF nº 1.22.005.000057/2019-64-CIMPF. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições, 
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). 
20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000249/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 163 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. QUEIMA DE PASTAGEM. 
AUSÊNCIA DE LICENÇA. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurado para apurar a prática, em tese, de crime 
ambiental previsto no art. 50 e/ou no 41 da Lei 9.605/98, consistente em destruir 6 (seis) hectares de vegetação (queima de pastagem), sem autorização 
do órgão ambiental competente, no ano de 2006, consoante Auto de Infração nº 412608-D, lavrado pelo IBAMA, em Araguaia/PA, tendo em vista que: 
(i) pelos tipos penais aplicados, em tese, a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, incisos V, do 
Código Penal; e (ii) as informações prestadas nos autos demonstram a adoção de medidas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa 
no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários 
da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 21) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000137/2019-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 372 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Federal para atuar em procedimento preparatório cível instaurado para apurar a supressão de área de 124,91 (cento e vinte e quatro vírgula noventa e um) 
hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem licença ambiental, em propriedade localizada no Município de Goianésia do Pará/PA, 
tendo em vista que, em que pese informação do INCRA de que a área em questão se trata de imóvel particular, destacado da Gleba Federal Ararandeua, 
a área embargada é extensa e se localiza no interior da Amazônia Legal, assim, considerando a significância da área de vegetação suprimida, há interesse 
estratégico do Ministério Público Federal, em conjunto com o IBAMA, em garantir por meio do Projeto Amazônia Protege a recomposição da área e 
obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento. 2. Voto pela não homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO. 22) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.000420/2013-44 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 336 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES 
RECEBIDA COMO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FALTA DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. BR-369. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais, consistente na inadequada drenagem 
das águas de chuva, ocorridos às margens da Rodovia BR-369, km 188, no município de Arapongas/PR, tendo em vista que: (i) embora houvesse 
processos erosivos aparentemente ligados à má drenagem da rodovia, a concessionária VIAPAR adotou medidas reparatórias; (ii) a comparação visual 
das imagens do local (no ano de 2009 e no ano de 2021) 'permite concluir que houve melhora da vegetação nas imediações. A área arborizada, que em 
2009 era pequena e situada apenas na parte debaixo da imagem, em 2021 se mostra extensa e preenchendo boa parte das terras que se avizinham à 
rodovia'; e (iii) embora a concessionária tenha se movimentado no sentido de adotar ulteriores medidas que contribuíssem para a drenagem inclusive de 
áreas inclusive mais distantes da faixa de domínio da rodovia, não houve engajamento do município de Arapongas nessa iniciativa, o que frustrou as 
intenções da VIAPAR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pelo recebimento da declinação de atribuições como promoção de arquivamento e pela homologação do arquivamento. Remeta-se cópia 
dos autos ao MP Estadual para, assim entendendo, tome as providências em face do município de Arapongas/PR para saneamento dos supostos danos 
ambientais causados em área distante da BR (nova rua municipal e novas casas construídas). - 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 PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000007/2006-71 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
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ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1496 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. CONHECIDA COMO PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. CONJUNTO ARQUITETÔNICO CENTRO HISTÓRICO DE PETRÓPOLIS. 
REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA. BENS TOMBADOS. 1. Cabe o arquivamento do inquérito civil instaurado para apurar danos ao conjunto 
arquitetônico Centro Histórico de Petrópolis, provocado pela utilização subterrânea da fiação (elétrica, cabos de telefonia e TV), no lado par da Rua 
Imperador, no município de Petrópolis/RJ, tendo em vista que: (i) as fachadas das edificações na Rua Imperador foram tombadas pelo órgão estadual 
competente e a calha dos Rios Palatino e Quitandinha, que corta a rua e que faz parte do aspecto cênico do Centro Histórico, foi tombada pelo Iphan; (ii) 
o Iphan informou no Ofício 065/2006 que a utilização de fiação subterrânea (em substituição à fiação externa) diminui consideravelmente a poluição 
visual, melhorando a visibilidade dos bens tombados e que acompanhará os trabalhos a serem desenvolvidos pela Prefeitura; e (iii) a partir de imagens 
do Google Earth é possível observar que o conjunto de bens tombados (estadual e federal) terá interferência positiva no seu aspecto morfológico. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pelo 
conhecimento da declinação de atribuições como promoção de arquivamento e, no mérito, pela sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS Nº. 1.21.003.000046/2021-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 
– Nº do Voto Vencedor: 878 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
DESMATAMENTO. PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL INDAIÁ I 240. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar crime previsto do artigo 50-A da Lei 9.605/98, consistente em supressão de vegetação pelo corte de 07(sete) árvores de pequeno 
e médio porte, de diversas essências, em área fora de reserva legal, no interior do Projeto de Assentamento Rural Indaiá I 240, Município de Itaquiraí/MS, 
tendo em vista: (i) as árvores não estavam localizadas em área de preservação permanente ou de reserva legal coletiva do referido assentamento rural, 
tratando-se de poucas árvores distintas umas das outras em área de exploração econômica; e (ii) as informações prestadas nos autos demonstram a adoção 
de medidas pelo órgão ambiental estadual (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul - Imasul), com aplicação de multa administrativa no valor 
de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários 
da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 25) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000325/2020-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 559 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Federal para atuar em notícia de fato instaurada para apurar a responsabilidade civil decorrente da supressão de 346,18 ha (trezentos e quarenta 
e seis vírgula dezoito hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, sem autorização ou licença outorgada pela autoridade ambiental competente, no 
Município de Cumaru do Norte/PA, tendo em vista que, a despeito da área ser de domínio privado, considerando a vasta área de vegetação suprimida, há 
interesse estratégico do MPF, em litisconsórcio com o IBAMA, na forma do art. 109, inciso IV, da CF, em garantir a recomposição da área degradada e 
obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento, nos termos do Projeto Amazônia 
Protege. Precedente: IC n. 1.32.000.001073/2017-14. 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições, com retorno dos autos à Procuradora da 
República oficiante para ajuizamento de Ação Civil Pública, nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 26) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800276-26.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 736 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. 
PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de 'inquérito policial' pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco 
de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/93, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na 
necessidade de se aguardar definir, na esfera cível (ACP n. 0800245-11.2017.4.05.8502), questões relativas à existência ou não de materialidade (para 
formar a opinio deliciti), notadamente em razão da decisão do TRF 5ª Região, proferida no AI n. 0806802-09.2017.4.05.0000, a qual determinou 
suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, o corte do fornecimento de energia e a remoção dos obstáculos que impeçam ou 
dificultem o acesso à praia. 2. Voto pela homologação da suspensão de IPL. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 27) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000068/2021-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 799 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCRA. PROJETO DE ASSENTAMENTO PÉ DE SERRA (BA 0055000). RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
458/2013. ADI 5.547. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada a partir do desmembramento da NF 1.14.006.000207/2020-35, para 
apurar eventual ausência de licenciamento ambiental no Projeto de Assentamento Pé de Serra (BA 0055000), no Município de Tucano/BA, tendo em 
vista que: (i) a Superintendência Regional do Incra/BA, em 15/03/2021, informou que o PA Pé de Serra não possui licença ambiental, tão pouco faz parte 
do Termo de Referência do Convênio CRT 001/2008 firmado entre o Incra e o Governo do Estado da Bahia para efetuar a coleta de dados em campo e 
inserção ou complementação de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) projetos de assentamentos no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais 
(CEFIR); (ii) apesar de o STF ter declarado a constitucionalidade da Resolução CONAMA nº 548/2013 (ADI nº 5.547), o Tribunal Pleno entendeu que 
cabe aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente que não estará na norma abstrata, 
mas na sua aplicação, cabendo o recurso a outras vias de impugnação; e (iii) necessário, portanto, se verificar a aplicação da norma ao caso concreto e o 
cumprimento das demais legislações aplicáveis à proteção do meio ambiente, especificamente, a Lei nº 12.651/2012, o Decreto nº 8.235/2014 e a Instrução 
Normativa MDA/INCRA nº 83/2015. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 28) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000073/2019-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 865 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
SEGURANÇA DE BARRAGEM. INTERDIÇÃO DA BARRAGEM MERCÊS. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a 
interdição da Barragem Mercês, pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em face da ausência de atestado de estabilidade, Município de Mercês/MG, 
sendo curial a adoção das seguintes medidas complementares, em observância ao princípio da prevenção: (i) a realização de diligências perante à empresa 
e aos órgãos públicos competentes, para verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de 
construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, 
data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; ( b ) o atendimento às disposições da 
ANM, especialmente à Resolução ANM nº 13/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam break e o 
mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, bem como se foram calculados especificamente 
para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas e verificam o 
comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de inundação, determinando-se a elaboração 
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de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) se as sugestões de atuação elencadas na NT 4ª 
CCR nº 01/2020 foram observadas; (i i) exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras medidas que entender cabíveis para 
a garantia da segurança socioambiental e do patrimônio cultural nas áreas afetadas. 2. Cabe destacar, conforme mencionado na NT 4ª CCR nº 01/2020, 
a sugestão de 'não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos de 
mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou descomissionamento total da barragem, 
declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do cadastro', em razão dos graves danos 
causados à população provenientes destes métodos de construção. 3. Necessário que sejam expedidos ofícios à Defesa Civil, ao IPHAN e ao órgão 
Municipal responsável pela proteção dos bens culturais locais. 4. Voto pela não homologação do arquivamento, para que sejam oficiados a Defesa Civil, 
o IPHAN e o órgão Municipal responsável pela proteção dos bens culturais locais. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 29) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000052/2014-29 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 173 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGENS. PRM 
PARACATU/MG. EMPREENDIMENTOS DA KINROSS. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil para averiguar o estado de conservação de 
quatro barragens de mineração, cuja responsabilidade é do empreendedor Rio Paracatu Mineração S/A (atual Kinross), situadas na área de atuação da 
PRM Paracatu/MG, sendo necessária a adoção das seguintes medidas complementares, em observância ao princípio da prevenção: (i) a realização de 
diligências perante à empresa ou aos órgãos públicos competentes, para verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, 
do método de construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 
26/01/2019, data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às 
disposições da ANM, especialmente à Resolução ANM nº 13/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam 
break e o mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, bem como se foram calculados 
especificamente para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas e 
verificam o comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de inundação, determinando-
se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) se as exigências elencadas na 
recente NT 4ª CCR nº 01/2020, anexada aos autos, foram atendidas; (ii) exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras 
medidas que entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do patrimônio cultural nas áreas afetadas. 2. Cabe destacar, conforme 
mencionado na citada nota técnica, a sugestão de ̀ não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento 
de barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou 
descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do 
cadastro', em razão dos graves danos causados à população provenientes destes métodos de construção. 3. Voto pela não homologação do arquivamento 
nos termos acima propostos, observando a atual NT 4ª CCR nº 01/2020, anexada aos autos, no que for aplicável. - Deliberação: Retirado de pauta pelo 
relator. 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000412/2017-86 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 397 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. ORIUNDO DA 2ª CCR PARA ANÁLISE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CONEXO AO CRIME DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
DE FORMA CONJUNTA. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA ILEGAL. SERRARIA. RECEPTAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para averiguar suposto delito do art. 39 e do art. 45 da Lei 9.605/98, bem como do crime de receptação (art. 180 do 
Código Penal), em razão da existência de serrarias nas proximidades do Km 04 BR 422 (Transcametá) que receptariam madeiras extraídas ilegalmente, 
a partir de relatório apresentado pela RESEX Ipaú/Anilzinho aliado a relatos informais, ocorrido no Município de Tucuruí/PA e analisados de foram 
única, tendo em vista que, conforme assinalado pelo Procurador oficiante durante os três anos de tramitação, o procedimento não chegou a apurar, de 
forma delimitada e específica, o suposto esquema criminoso envolvendo as serrarias e, na prática, acabou se destinando a acompanhar a atuação dos 
órgãos de fiscalização para operações voltadas ao combate de ilícitos ambientais, não havendo, portanto, elementos aptos para o oferecimento de 
denúncia, o que inviabiliza a continuidade das investigações e a intervenção do MPF. 2. Registra-se a instauração de procedimento preparatório cível já 
determinado pelo Membro oficiante com o seguinte objeto: `Suposta ineficiência das ações de fiscalização ambiental quanto às serrarias localizadas no 
Km 04 da BR 422 (Transcametá) que receptariam madeiras extraídas ilegalmente, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Necessidade de articulação 
entre as instituições relacionadas e de planejamento de calendário integrado de ações', podendo o resultado de tais atos repercutirem em apuração criminal, 
desta vez com objeto delimitado e com diligências viáveis, a partir das novas informações a serem requisitadas. 3. Pontua-se que os autos foram 
encaminhados pela 2ª CCR para análise em conjunto pela 4ª CCR relativo a receptação de madeira ilegal por considerar que incumbe à Câmara Ambiental 
atuar nos feitos cíveis e criminais cujo bem jurídico tutelado seja o direito ao meio ambiente e ao patrimônio cultural e nos que lhes forem conexos, já 
que não há como separar as condutas para análise, pois o delito de receptação em questão é justamente das madeiras extraídas ilegalmente, nos termos 
do art. 1º, § 4º, da Resolução nº 163/2016 do CSMPF. 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 31) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO-BA Nº. 1.26.001.000029/2021-52 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 522 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE ESTRADA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE 
NACIONAL DO BOQUEIRÃO DA ONÇA. CAMPO FORMOSA/BA. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar o 
delito previsto no artigo 40 da nº 9.605/1998, devido à abertura de mata para execução de estrada, perfazendo 2,5 (dois vírgula cinco) km e praticado 
pelo Município de Campo Formoso/BA, fato ocorrido no interior do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, sem autorização do órgão gestor, tendo em 
vista que não consta dos autos prova da quitação da multa administrativa aplicada, no valor vultoso de R$ 100.000,00 (cem mil reais), havendo apenas 
informações do ICMBio de que a Municipalidade pretende pagar o valor estipulado (fl. 174). Precedente: NF criminal 1.23.000.001174/2020-91. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento, para que seja verificado o pagamento da multa, nos termos do Enunciado nº 56/4ª CCR ou que sejam adotadas outras 
providências cabíveis para garantir a reparação efetiva na esfera cível. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 32) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000923/2015-10 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 399 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO E DE LAGOA. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO 
IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal para apurar suposto crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 devido 
a construções irregulares às margens do Rio Pirrixiu e da Lagoa Boa Cica, comunidade de Campo de Santana, Nísia Floresta/RN, iniciado a partir de 
descumprimento de embargo relativo a ponto comercial com 180 (cento e oitenta) m2 tendo em vista que: (i) a Prefeitura informou que está mapeando 
os casos de ocupação irregular na região afetada; (ii) a SPU afirmou que o local dista aproximadamente 2.500 m de distância do litoral e sua correta 
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caracterização deverá ser prescindida de processo demarcatório, bem como opinou pela suspensão das autuações emitidas em virtude de incertezas quanto 
à caracterização correta e precisa da área e, paralelamente, pela realização de cadastro socioeconômico dos moradores para avaliação de uma possível 
regularização fundiária futura ou outra mais adequada, já que, aparentemente, trata-se de uma comunidade tradicional de pescadores; (iii) citada Secretaria 
esclareceu que não realizou vistoria para determinar que parcela seria APP, não passível de ocupação, e qual poderia ser ocupada, por meio de cessão 
condicional ao mencionado município; e (iv) mais recentemente, a SPU afirmou que não há previsão para sua demarcação já que a prioridade das análises 
seria nas áreas de praia, portanto não há como comprovar a materialidade de crime pois para a regularização formal dos imóveis é necessária a demarcação 
da área da União, ainda sem data para ocorrer, não havendo elementos aptos para o oferecimento de denúncia, o que inviabiliza a continuidade das 
investigações e a intervenção do MPF nesse momento. Precedente: PIC nº 1.28.000.000333/2015-97. 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 de Acompanhamento para monitorar a regularização e/ou adequação formal dos imóveis. - Deliberação: 
Retirado de pauta pelo relator. 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.015.000672/2020-13 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 187 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. MAR. DESCARTE DE ÁGUA COM ÓLEOS. PETROBRAS. 
PLATAFORMA GAROUPA (GPG-1). BACIA DE CAMPOS. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar 
dano ambiental decorrente do descarte de água produzida com teor de óleos e graxas - TOG de 65 mg/l, nível superior ao valor máximo de 42 mg/l 
estabelecido pela Resolução CONAMA 393/2007, na Plataforma Garoupa (GPG-1) na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro, tendo em vista as 
diversas notícias de vazamentos em plataformas sob a responsabilidade da PETROBRAS, que o procedimento sancionador instaurado pela autarquia 
ambiental encontra-se em trâmite desde março de 2020 e a aplicação de expressiva multa administrativa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem 
comprovação de efetivo pagamento, revelam a necessidade de continuidade da persecução na esfera cível visando a efetiva reparação pelo dano causado. 
Precedente: 1.34.012.000099/2017-23. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, para a continuidade da persecução na esfera cível. - Deliberação: 
Retirado de pauta pelo relator. 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000136/2020-68 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 332 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA REIVINDICADA PELO POVO INDÍGENA 
MURA. MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar notícia 
de ilícito ambiental consistente no desmatamento de 3,49 (três vírgula quarenta e nove) ha ocorrido em área reivindicada pelo povo indígena Mura para 
criação da Terra Indígena Lago do Piranha, no Município de Careiro Castanho/AM por meio de representação, tendo em vista que: (i) a questão foi 
judicializada por meio de ação civil pública; e (ii) a petição inicial foi juntada aos autos, nos termos do Enunciado 11 - 4ªCCR, cujo objeto é idêntico ao 
tema desse apuratório e que, caso venha a ser confirmada a autoria, poder-se-á também oferecer denúncia em face dos responsáveis pelo desmatamento, 
segundo o Procurador oficiante, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida judicial ou extrajudicial por 
parte do MPF. 2. Sob o aspecto possessório, os direitos indígenas são defendidos pelo MPF noutra ACP, de nº 0005525- 78.2012.4.01.3200, em que foi 
reconhecida a posse tradicional indígena e determinada a interrupção de atos de turbação. 3. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR com 
remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 35) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000072/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 798 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCRA. PROJETO DE ASSENTAMENTO AMAZONAS (BA 0188000). RESOLUÇÃO CONAMA Nº 458/2013. 
ADI 5.547. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível autuada a partir do desmembramento da NF 1.14.006.000207/2020-35, para apurar 
eventual ausência de licenciamento ambiental no Projeto de Assentamento Amazonas (BA 0188000), no Município de Tucano/BA, tendo em vista que: 
(i) a Superintendência Regional do Incra/BA, em 15/03/2021, informou que o PA Amazonas não possui licença ambiental, tão pouco faz parte do Termo 
de Referência do Convênio CRT 001/2008 firmado entre o Incra e o Governo do Estado da Bahia para efetuar a coleta de dados em campo e inserção ou 
complementação de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) projetos de assentamentos no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR); (ii) 
apesar de o STF ter declarado a constitucionalidade da Resolução CONAMA nº 548/2013 (ADI nº 5.547), o Tribunal Pleno entendeu que cabe aos órgãos 
de fiscalização e ao Ministério Público concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente que não estará na norma abstrata, mas na sua 
aplicação, cabendo o recurso a outras vias de impugnação; e (iii) necessário, portanto, se verificar a aplicação da norma ao caso concreto e o cumprimento 
das demais legislações aplicáveis à proteção do meio ambiente, especificamente, a Lei nº 12.651/2012, o Decreto nº 8.235/2014 e a Instrução Normativa 
MDA/INCRA nº 83/2015. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 1.15.001.000001/2015-51 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 960 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. LEITO DO RIO JAGUARIBE. CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO PELA PREFEITURA DE JAGUARIBE. INDEFERIMENTO 
DO PLEITO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o dano ambiental decorrente da 
construção de um balneário (polo de lazer) no leito do Rio Jaguaribe, na região da Barragem Santana, pela Prefeitura de Jaguaribe/MG, tendo em vista 
que, consoante as informações da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), o pleito de expedição de Licença de Operação, protocolado 
em 23/06/2015, foi indeferido após realização de inspeção técnica em campo, de acordo com as razões explicitadas no Parecer Técnico 197/2021, devendo 
o empreendimento cumprir um Plano de Recuperação de Área Degradada a ser validado e acompanhado pelo órgão ambiental competente, de modo que 
se faz necessária a continuidade do presente apuratório em virtude da permanência de irregularidade ambiental, até que se verifique saneada a situação 
junto aos órgãos ambientais. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 37) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003664/2016-83 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 363 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE 
BARRAGENS. GT MINERAÇÃO. BARRAGEM CEMIG II. JUDICIALIZAÇÃO E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado a partir da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração da 4ª CCR), para 
apurar a segurança da Barragem de Mineração denominada Cemig II (Complexo Pontal/Cauê), de responsabilidade da Empresa VALE S/A, situada na 
cidade de Itabira/MG, tendo em vista que: (i) foi ajuizada a ACP 5000548-58.2019.8.13.0317, pelo Ministério Público Estadual, que abrange o objeto do 
presente IC, inclusive com pedido e deferimento de Tutela de Urgência inaudita altera pars, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itabira, conforme 
consta da petição inicial anexa, tendo sido observado analógica o Enunciado 11 da 4a CCR; (ii) o MPMG firmou, em 03/06/2019, um TAC com a 
Empresa Vale S/A, para fins de cumprimento das medidas liminares determinadas na tutela deferida na citada ACP, sobretudo contratação de empresa 
terceira interveniente e independente denominada Aecom do Brasil Ltda, que prestará serviços de auditoria técnica externa (independente) nas áreas 
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geológica-geotécnica, hidrologia, hidráulica, segurança de barragens, preparo e resposta para a emergência das estruturas, com objetivo de esta fornecer 
informações estratégicas de segurança e resposta de emergências em relação a questões de segurança e mobilização/desocupação da população local na 
área impactada pela referida Barragem; (iii) no TAC firmado, ficou estabelecido que a auditoria externa, apresentará relatórios (inicialmente quinzenais 
e depois mensais) ao MP/MG sobre providências implementadas e sobre a condição de estabilidade das estruturas da barragem auditadas aos órgãos 
competentes, (iv) o TAC abrangeu a adoção das medidas adequadas, tecnicamente indicadas para a garantia de maior segurança da estrutura, bem como 
da população local potencialmente afetada; (v) o barramento se destina à contenção de sedimentos, possui método construtivo a jusante e não a montante; 
e (vi) conforme consignado pelas Procuradoras da República oficiantes no feito, as informações do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de 
Mineração não apresentam indícios de anormalidade e/ou discrepância, não apresentando problemas quanto à estabilidade física e hidráulica, nos termos 
da Nota Técnica 01/20 da 4ª CCR/MPF, não havendo, portanto, nesse momento, necessidade de adoção de medidas pelo MPF, tanto judiciais como 
extrajudiciais. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000278/2020-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 864 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
RELATIVAS A PROCEDIMENTOS ACERCA DE CRIMES AMBIENTAIS. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (SIC). NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Não cabe o conhecimento da promoção de arquivamento de notícia de fato instaurada com base em pedido de informações 
realizado no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), no qual o solicitante pede diversos dados do Ministério Público Federal acerca de procedimentos 
relativos a crimes ambientais (movimentação processual referente a crimes ambientais, tempo médio de manifestação do MPF sobre notificações de 
crimes ambientais apresentados pelos órgãos de fiscalização federal, quantidade de procuradores designados para atuar com ações de crimes ambientais 
por área geográfica de atuação para o período de 2010-2019, dentre outros), no município de Juiz de Fora/MG, tendo em vista que: (i) o presente 
procedimento foi autuado de forma equivocada como notícia de fato, considerando que trata de solicitação de informações que devem ser obtidas por 
meio do Portal da Transparência do MPF e foi remetida por meio do SIC, não contendo fato a ser apurado; (ii) no Portal da Transparência do MPF consta 
que a "Central de Atendimento ao Cidadão, órgão ligado à Secretaria Jurídica e de Documentação é a unidade administrativa responsável pela 
coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão"; e (iii) os autos devem ser remetidos ao órgão da PRM responsável pelo fornecimento de informações 
aos cidadãos ou, caso o Procurador mantenha o entendimento de que a "prestação de informações a nível global escapa à alçada desta unidade ministerial 
interiorana", que remeta o procedimento ao órgão do MPF que possa fornecer os dados solicitados pelo SIC. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção 
de arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com retorno dos autos à origem para que seja reautuado e remetido para o órgão apto ao fornecimento de 
informações solicitadas pelo Serviço de Informação ao Cidadão. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000399/2019-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 282 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO 
AMBIENTE. FLORA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO DE ÁREA. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal 
para atuar em PIC instaurado para apurar possível crime capitulado no art. 50 da Lei 9.605/98, consistente no descumprimento de embargo do Ibama e 
impedimento de regeneração natural de uma área de 955,76 (novecentos e cinquenta e cinco vírgula setenta e seis) hectares de floresta nativa, objeto de 
especial preservação (Bioma Amazônico), na Fazenda Arreatá/PA, no Município de Pau D'arco/PA, tendo em vista que existe interesse da referida 
autarquia ambiental na atuação, pois houve descumprimento de uma ordem federal lavrada pelo IBAMA. Precedentes: NF Criminal 
1.23.005.000312/2020-75 e JF-ATM-1001077- 89.2020.4.01.3903-INQ. 2. Considerando que o autuado já é falecido desde 2014, tendo a área sido objeto 
de embargo em 30/05/2018, a responsabilidade cível recairá sobre os seus herdeiros ou inventariantes, devendo ser instaurado procedimento cível 
específico para verificação do dano ambiental, considerando o interesse estratégico do MPF, em litisconsórcio com o Ibama, na forma do art. 109, inciso 
IV, da CF, em garantir a recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos 
derivados do desmatamento, nos termos do Projeto Amazônia Protege. Precedente: 1.23.005.000219/2019-27. 3. Voto pela não homologação da 
declinação de atribuições, com observância do item 2. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000294/2019-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 554 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Federal para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar a responsabilidade cível decorrente da supressão de 2.053,09 ha (dois 
mil e cinquenta e três vírgula nove hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de 
Goianésia do Pará/PA, tendo em vista que, a despeito da área ser de domínio privado, considerando a vasta área de vegetação suprimida, há interesse 
estratégico do MPF, em litisconsórcio com o IBAMA, na forma do art. 109, inciso IV, da CF, em garantir a recomposição da área degradada e obter 
perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento, nos termos do Projeto Amazonia 
Protege. Precedente: IC n. 1.32.000.001073/2017-14. 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições, com retorno dos autos ao membro 
oficiante para ajuizamento de Ação Civil Pública, nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 41) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.000.001416/2019-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 325 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade 
praticada pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, consistente em fazer funcionar obra de dragagem de manutenção na Baía de 
Paranaguá sem licenciamento ambiental, atividade potencialmente poluidora ao meio ambiente, no município de Antonina/PR, tendo em vista que a 
aplicação da multa expressiva de R$1.000.500,00 (um milhão e quinhentos mil reais), objeto de defesa administrativa ainda não julgada definitivamente, 
revela a necessidade de continuidade da persecução na esfera cível, para acompanhamento da adoção de medidas ambientais e de segurança pela 
empreendedora, preventivas e reparatórias, a serem definidas pelo órgão ambiental e de fiscalização, e reparação dos danos ambientais provocados pela 
poluição hídrica ao ecossistema marinho, com eventual composição por meio de TAC. Precedentes: 1.30.001.001160/2018-17 e 1.34.012.000099/2017-
23. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.019.000008/2011-43 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 539 
– Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
CONSTRUÇÕES IRREGULARES. PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PARNASO). 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em inquérito civil instaurado para apurar construções irregulares supostamente edificadas em localidades da Zona de Amortecimento do Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos (Antigo Lixão da Granja Guarani, Comunidade Zé do China, Morro do Serrote e Quebra Frasco), no Município de 
Teresópolis/RJ, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) o PARNASO não possui zona de amortecimento ainda delimitada, 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 69 
 

 
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. 

 

em conformidade com a Ação Civil Pública nº 5001776-09.2018.4.02.5114, ajuizada pelo MPF, em desfavor do ICMBio, com objetivo de obrigar o 
referido órgão ambiental a editar ato normativo definindo a Zona de Amortecimento do Parque; e (ii) os autos não revelam indícios de dano, efetivo ou 
potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de 
amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo IPHAN e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, 
cavidades naturais subterrâneas, conforme Enunciado nº 7 da 4ª CCR. Precedente: 1.30.001.004818/2018-34. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 
1.33.001.000014/2021-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 463 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS. DEIXAR DE 
APRESENTAR INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. DESTINAÇÃO DE PNEUMÁTICOS. 1. É cabível o arquivamento de notícia de fato criminal 
autuada para apurar a infração capitulada no art. 81 do Decreto 6.514/08, por ter deixado de apresentar informações ambientais referentes à destinação 
de pneumáticos no ano de 2018, por meio do preenchimento do Relatório de Pneumáticos, no prazo exigido pela legislação, em desconformidade com 
os termos da Resolução CONAMA 416/2009, pela empresa BADAX COMERCIAL LTDA., tendo em vista, conforme consignado pelo membro 
oficiante: (i) a caracterização da conduta como infração administrativa, nos termos do art. 70 da Lei nº 9.605/98; (ii) que não houve notícia de dano 
ambiental decorrente da infração administrativa cometida; e (iii) que a ação em análise foi coibida administrativamente pelo órgão ambiental (AI nº 
1CKQLR40), com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo como base para a dosimetria a INC nº 2/2020, 
que prevê a sanção pecuniária variando entre R$1.000,00 (mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se vislumbrando, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: NF 1.31.003.000224/2020-11. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-0008701-
73.2018.4.01.3000 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1157 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CAMPO ALEGRE. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar o delito do artigo 50-A da Lei 9.605/98, em razão da supressão de 11,39 ha (onze vírgula trinta e nove hectares) de floresta nativa, Bioma 
Amazônia, sem autorização do órgão competente, no interior do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Campo Alegre, no Município de Capixaba/AC, 
tendo em vista que: (i) os elementos dos autos revelam que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal do agente 
e de sua família, nos termos da excludente de ilicitude do § 1º do artigo 50-A da Lei nº 9.605/98; e (ii) o laudo pericial confeccionado pela autoridade 
policial concluiu que o investigado efetuou o desmatamento entre 01/09/2014 e 25/08/2016, o que corresponde um desmate anual de pouco mais de 3ha 
(três hectares), inexistindo evidências de que tenha prosseguido com a conduta delituosa em período posterior. Precedente: JF-AC-1002551- 
88.2020.4.01.3000-INQ (583ª SO - 24.2.2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR Nº. TRF4-5000260-72.2017.4.04.7008-ACR - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1257 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. DELITOS DOS ART. 40 E 51 DA LEI 9.605/98. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. APA GUARAQUEÇABA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUANTO À ACEITAÇÃO DO ANPP. 1. Cabe o 
prosseguimento da ação penal relativo a incidente instaurado no âmbito do processo nº 5003268- 28.2015.4.04.7008, no qual são apurados os delitos dos 
arts. 40 e 51 da Lei 9.605/98, na forma do art. 69 do CP, consubstanciados na supressão de 1 ha (um) de vegetação nativa secundária do Bioma Mata 
Atlântica, por meio do corte de árvores com motosserra e, posteriormente, plantio de palmito de pupunha, fato ocorrido no interior da APA 
Guaraqueçaba/Estado do Paraná, após o retorno dos autos para analisar a admissibilidade do ANPP (575 ª SO), tendo em vista que, posteriormente, 
conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) a ausência de encaminhamento de resposta pelo réu sobre o interesse ou não no ANPP no prazo fixado 
[14/10/2020] é interpretada como recusa ao acordo proposto; e (ii) foi determinado o prosseguimento da ação penal supracitada. Precedente: PIC 
1.33.005.000195/2020-01 (577ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela continuidade da persecução penal sem a propositura do Acordo de Não Persecução Penal. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 
46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-INQ-5091494-22.2019.4.02.5101 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1180 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MORTE DE PÁSSAROS. MESMO FATO JÁ APURADO E ARQUIVADO. BIS IN IDEN. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial para apurar crime do art. 29, parágrafo quarto, da Lei 9.605/98 e do art. 334 do CP, em razão de aplicação de produto 
químico no muro ocasionando a morte de pássaros da fauna brasileira, fato ocorrido em instituição de pesquisa e ensino no Município de Botafogo/RJ, 
tendo em vista que: (i) conforme consignou o Membro oficiante, o tema em voga é análogo aos autos do Termo Circunstanciado nº 0106966-
86.2017.8.19.0001, conforme documentação exposta nesse procedimento, o qual fora arquivado a pedido do Ministério Público por inexistir suporte 
probatório mínimo para o prosseguimento das investigações, de modo que a fim de evitar a duplicidade de feitos voltados a apurar o mesmo fato já 
arquivado por não haver provas para a continuidade do apuratório, impõe-se o arquivamento do presente feito, conforme documentação exposta no 
presente inquérito. 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). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 
1.11.001.000413/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1167 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. USO DE 
ESPÉCIME EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime do art. 29, parágrafo primeiro, III, da Lei 9.605/98, por utilizar 12 (doze) 
espécimes da fauna nativa em desacordo com a licença emitida pelo órgão ambiental competente, fato ocorrido no Município de Santana do Ipanema/AL, 
tendo em vista: (i) a formalização de Acordo de Não Persecução Penal e judicialização da questão, autos nº 0800336-07.2021.4.05.8003 em curso perante 
Juízo Federal de Arapiraca/AL, conforme cópias acostadas aos autos e em atendimento ao Enunciado 11/4ª CCR; e (ii) o acordo prevê o pagamento de 
prestação pecuniária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e a prestação de serviços à comunidade por 10 (dez) meses, e que eventual descumprimento 
do ANPP ocasionará o oferecimento da denúncia, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por 
parte do MPF. Precedente: PIC 1.33.007.000270/2020-14 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
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procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- BAHIA Nº. 1.14.000.001721/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1183 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 
PROJETO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS. CENTRO NÁUTICO, HOTEL E EDIFÍCIO COMERCIAL. BAHIA MARINA. SALVADOR/BA. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção de novos empreendimentos na Baia Marina por parte da Empresa Aldeiotta 
Empreendimentos SA (Centro Náutico e Hotel integrados em um mesmo prédio e um Edifício Comercial), em Salvador/BA, tendo em vista que: (i) o 
projeto ainda pende de aprovações por alguns órgãos, como o Iphan, que já perdura por 5 (cinco) anos, pois segue com as análises do referido 
empreendimento de forma cautelosa e seguindo trâmites necessários, pois requereu alterações objetivando à preservação do patrimônio histórico-cultural 
do local; e (ii) não há evidências de dano ou ameaça futura de dano configurado, visto que o empreendimento ainda está na fase de projeto e os órgãos 
fiscalizadores competentes mostram-se diligentes, cumprindo regularmente suas atribuições fiscalizatórias. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.002521/2015-16 - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1165 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
VIOLAÇÕES A DIREITOS DE CONSUMIDORES. DIFICULDADES DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS JUNTO A EMPRESA TIM S.A. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar promoção de arquivamento em inquérito civil instaurado para investigar possíveis 
violações aos direitos de consumidores, em tese perpetrados pela TIM S.A., especificamente relacionados a dificuldades no cancelamento de serviços 
junto a empresa, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Voto pelo 
não conhecimento com a remessa dos autos à 3ª CCR, para o eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/3A.CAM 
- 3A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000122/2021-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1162 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÁREA DE 
DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do 
Ibama, para apurar eventual prática de crime previsto nos art. 38 e seg. da Lei n. 9.605/98, consistente em destruir 505 (quinhentos e cinco) hectares de 
vegetação nativa, objeto de preservação especial, sem licença ambiental da autoridade competente, dentro da APA Estadual Triunfo do Xingu, no 
Município de São Feliz do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) segundo informações do Ibama (AI nº 70XR6Y5L), a infração ambiental ocorreu em área 
privada, não havendo, portanto, ofensa/lesão direta a bens e serviços de interesse da União ou suas autarquias e empresas públicas, na forma do art. 109, 
inciso IV, da Constituição Federal; e (ii) a mera atuação administrativa do IBAMA no feito não representa fator determinante para a fixação da 
competência federal. Precedente: NF Criminal nº 1.23.005.000047/2021-14 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Retirado de 
pauta pelo relator. 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB Nº. 1.24.004.000041/2020-21 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1139 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUPERFICIAIS. GESTÃO 
AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade na utilização das águas do Açude Sumé, no 
Município de Sumé/PB, pois a comporta de descarga do fundo do açude, fechada desde 2012 em razão de grande período de estiagem, atualmente conta 
com apenas 35% da capacidade total, porém o Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS) deseja realizar a abertura da comporta para 
perenizar o leito do rio, em prejuízo à atividade econômica de comunidade rural local e ao seu sustento, tendo em vista que: (i) o DNOCS (proprietário 
e operador) informou que a Ana Agência Nacional de Águas autorizou a descarga do Açude Sumé para o atendimento do perímetro irrigado do Município 
e a perenização do Rio Sucuru, apoiada no Termo de Alocação de Água 2020/2021/sistema hídrico Sumé, uma vez que todas as condições para que isso 
pudesse acontecer foram atendidas; (ii) por meio da Nota Informativa n. 10/2020, a Ana esclareceu que a operação está amparada pelo Termo de Alocação 
de Água 2020/2021, celebrado com todos os interessados no uso das águas do Açude Sumé, não havendo impedimento regulatório à abertura da comporta, 
que, ademais, resultará em uma redução de apenas 10% (dez por cento) da atual lâmina d'água. Precedente: 1.29.000.001133/2012-71 (Voto nº 648/2021, 
SO nº 585ª, de 7.4.2021). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR 
Nº. 1.25.007.000068/2021-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
1214 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 
OPERAÇÃO DE CARGAS (FERTILIZANTES, URÉIA). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de representação, para apurar 
eventual poluição decorrente da operação de cargas (fertilizantes, uréia), com a movimentação de caminhões dia e noite, em armazém (barracão), afetando 
a saúde dos moradores da vizinhança, em razão do mal cheiro, barulho e sujeira, no Município de Paranaguá/PR, tendo em vista que, conforme consignado 
pelo Membro oficiante: (i) a mesma representação foi encaminhada ao MP Estadual e outras autoridades e órgãos, inclusive municipais; e (ii) não há 
informações concretas que indiquem qualquer lesão ou ameaça de lesão a bem ou interesse federal, o que acarreta a ausência de indícios capazes de 
subsidiar a atuação do Ministério Público Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17-§1º da 
Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000180/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1135 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 
GESTÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado no âmbito da PRM/Rio Grande-RS, para apurar a regularidade 
da pesca de anchoita (Engraulis anchoita) e manjuva (Anchoviella lepidentostole) na costa do Rio Grande do Sul, em face da sua utilização como isca 
viva na frota de pesca de atum, tendo em vista que: (i) o Ibama informou que a captura e comércio de isca viva destinada à frota atuneira ocorre na própria 
zona de pesca, sendo que, com a intensificação das ações de fiscalização, ocorreu diminuição do tamanho das embarcações (traineiras) no intuito de 
escaparem aos sistemas de monitoramento e controle remoto, especialmente o PREPS, de modo que atualmente está envidando esforços para adquirir 
embarcações ostensivas e com autonomia para efetuar patrulhas marinhas de fiscalização na área, a qual já foi incluída no planejamento nacional anual; 
(ii) a Secretaria de Aquicultura e Pesca - SAP/MAPA informou que está revisando a Portaria que regulamenta o PREPS, objetivando ampliar o número 
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de empresas que oferecem o serviço, reduzir o custo dos aparelhos e ampliar a sua diversidade e capacidade, devendo se aguardar a publicação da norma 
revisada para que novas empresas ofereçam equipamentos que atendam essas embarcações de menor porte a custos menores, para, então, se passar a 
exigir a adesão destas embarcações ao PREPS - matéria que já é objeto do IC 1.29.006.000329/2015-31; (iii) não há omissão de entidades e órgãos 
envolvidos acerca da solução da questão. Precedente: 1.30.009.000143/2017-01 (Voto nº 3223/2020, SO n. 580ª, de 2.12.2020). 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001383/2021-
71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1148 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. MANCHA DE ÓLEO. PLATAFORMA P-65. 
PETROBRAS. BACIA DE CAMPOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar o 
descarte contínuo, em março/2019, de água de processo ou produção (TOG) da Plataforma P-65, sob responsabilidade da Petrobras, localizada na Bacia 
de Campos, Estado do Rio de Janeiro, em desacordo com os procedimentos aprovados pela autoridade marítima, consistente em mancha de óleo superior 
a 500 m (quinhentos metros) de extensão, tendo em vista que: (i) independente dos valores de TOG auferidos, a descarga de óleo no mar foi considerada 
intencional, haja vista que o empreendedor e seus contratados estão cientes, nos termos da Licença Ambiental de Operação, das medidas que devem ser 
tomadas para prevenção, mitigação ou compensação dos impactos ocasionados pelo empreendimento, consubstanciando, em tese, o delito do art. 60, da 
Lei n. 9.605/98; (ii) apesar da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora por causa do fato, descaracterizando o crime do art. 
54, da Lei n. 9.605/98, bem como o reconhecimento pelo próprio Ibama dos impactos desprezíveis para o meio ambiente, é difícil prever com precisão 
os impactos na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo; (iii) conforme relatório 
apresentado pelo Ibama, mesmo em pequenos volumes, os resíduos de substâncias químicas persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos 
nos organismos marinhos, comprometendo o ecossistema de cada região, sendo mister a adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais 
provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento do STF, exposto na ADPF 101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à 
presunção de dano em razão de determinadas atividades potencialmente poluidoras; e (iv) a penalidade administrativa de multa aplicada pelo Ibama no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), é expressiva, bem acima do mínimo estipulado pelo Art. 38. do Decreto 4.136/2002, sem registro nos autos de 
que tenha sido quitada pelo infrator. Precedente: IC n. 1.34.012.000099/2017- 23 (581ª SO, de 16/12/2020). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001398/2021-30 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1146 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. MANCHA DE ÓLEO. PLATAFORMA FPSO. 
PETROBRAS. BACIA DE CAMPOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar o 
descarte contínuo, em 04/07/2019, de água de processo ou produção (TOG) da Plataforma FPSO, sob responsabilidade da Petrobras, localizada na Bacia 
de Campos, Estado do Rio de Janeiro, em desacordo com os procedimentos aprovados pela autoridade marítima, consistente em mancha de óleo superior 
a 500 m (quinhentos metros) de extensão, tendo em vista que: (i) independente dos valores de TOG auferidos, a descarga de óleo no mar é considerada 
intencional, haja vista que o empreendedor e seus contratados estão cientes, nos termos da Licença Ambiental de Operação, das medidas que devem ser 
tomadas para prevenção, mitigação ou compensação dos impactos ocasionados pelo empreendimento, consubstanciando, em tese, o delito do art. 60, da 
Lei n. 9.605/98; (ii) apesar da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora por causa do fato, descaracterizando o crime do art. 
54, da Lei n. 9.605/98, bem como o reconhecimento pelo próprio Ibama dos impactos desprezíveis para o meio ambiente, é difícil prever com precisão 
os impactos na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo; (iii) conforme relatório 
apresentado pelo Ibama, mesmo em pequenos volumes, os resíduos de substâncias químicas persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos 
nos organismos marinhos, comprometendo o ecossistema de cada região, sendo mister a adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais 
provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento do STF, exposto na ADPF 101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à 
presunção de dano em razão de determinadas atividades potencialmente poluidoras; e (iv) a penalidade administrativa de multa aplicada pelo Ibama no 
valor de R$ 100.160,00 (cem mil, centro e sessenta reais), é expressiva, bem acima do mínimo estipulado pelo Art. 38. do Decreto 4.136/2002, sem 
registro nos autos de que tenha sido quitada pelo infrator. Precedente: IC n. 1.34.012.000099/2017-23 (581ª SO, de 16/12/2020). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004856/2018-
97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1144 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO 
IBAMA - CTF. AUSÊNCIA DE REGISTRO. MULTA. REGULARIZAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar suposto exercício de atividade potencialmente poluidora, consistente na geração de energia termelétrica pela pessoa jurídica 
SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/A, no Município do Rio de Janeiro/RJ, sem inscrição da empresa no Cadastro Técnico 
Federal (CTF) do IBAMA, tendo em vista: (i) tratar-se de irregularidade formal, caracterizada como infração administrativa, nos termos dos artigos 70 e 
72, II e IX, ambos da Lei nº 9.605/1998, sem registro de dano ambiental decorrente da infração cometida; e (ii) a penalidade administrativa adotada pelo 
órgão ambiental, aplicação de multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e consequente regularização do registro no CTF pelo infrator, não impõem 
a responsabilização cível e criminal do agente, nos termos da Orientação n. 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: NF n. 1.29.007.000019/2021-55 (584ª SRO, 
de 17/3/2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000009/2014-90 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
1168 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVEL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. ESGOTO 
DOMÉSTICO. TUBULAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade da implantação de emissário terrestre e 
submarino para o transporte de efluentes domésticos no Município de Maricá/RJ, a partir de denúncia anônima, tendo em vista que: (i) a atividade já 
possui licença prévia e licença de instalação atualmente, conforme informações do Instituto Estadual do Ambiente (INEA); (ii) não há necessidade de 
prévia autorização da Secretaria do Patrimônio da União, segundo afirmações da Consultoria-Geral da União; e (iii) a atuação administrativa pelo órgão 
competente se mostra regular, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por 
parte do MPF diante da legalidade da instalação do esgoto doméstico. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000441/2021-48 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1199 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL.MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE 
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SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. ATUAÇÃO DO MP ESTADUAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado de ofício a partir de mensagem eletrônica encaminhada pela Diretoria de Saneamento do Município de Florianópolis/SC, dando ciência da 
realização de consulta pública online para a minuta de Revisão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, tendo em vista que: (i) há atuação 
do MP Estadual para a questão - participação da população no estabelecimento do plano de saneamento municipal; e (ii) consignou a Procuradora da 
República oficiante que o tema já é objeto de diversas ações judiciais especificamente versando sobre poluição em praias e em unidades de conservação 
federais (Praia do Curtume, Santo Antônio de Lisboa, Ponta das Canas, Canasvieiras, Lagoa da Conceição, Rio Tavares, Tapera e IC sobre a disposição 
oceânica do sul da Ilha de Florianópolis) e, considerando o interesse em não duplicar a atuação, bem como não havendo interesse específico da União, 
suas empresas e autarquias na elaboração do referido plano municipal, é desnecessária a manutenção dos presentes 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). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000913/2021-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1164 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. FAUNA. CONTROLE DE JAVALI. DEIXAR DE APRESENTAR RELATÓRIOS 
AMBIENTAIS NO PRAZO EXIGIDO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de peças de informação do Ibama, para apurar 
eventual infração consistente em deixar de atender a notificação expressa, no prazo concedido, visando a regularização referente a entrega de relatórios 
de Manejo junto ao Sistema Integrado de Manejo de Fauna (SIMAF), quanto à atividade de manejo de Javali, tendo em vista que, conforme consignado 
pelo membro oficiante: (i) a conduta descrita nos autos não encontra descrição típica na Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), mas infração 
administrativa tipificada no art. 80 do Decreto nº 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o 
processo administrativo federal para apuração destas infrações e dá outras providências; e (ii) a ação em análise foi coibida administrativamente pelo 
órgão ambiental (AI nº 8H5Y5TX3), com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo como base para a dosimetria 
a INC nº 2/2020, sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais 
no âmbito do MPF. Precedente: NF Criminal nº 1.33.000.000518/2021-80 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000021/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1187 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. HÍDRICA. ZONA COSTEIRA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 54 da Lei nº 9.605/98, decorrente do descarte de entulhos no 
mar e problemas estruturais na Plataforma Sul, bem como aumento de tarifa para acesso à plataforma, no Município de Balneário Rincão/SC, tendo em 
vista que: (i) o IMA/SC informou que não foi constatado o lançamento de entulhos oriundos de reformas no mar; (ii) a Prefeitura de Balneário Rincão 
aduziu que a plataforma encontra-se atualmente em boas condições de estabilidade, conforme relatório técnico emitido por Engenheiro Civil vinculado 
à Defesa Civil do município; e (iii) não restou comprovado qualquer poluição em nível apto a caracterizar a materialidade do crime investigado; (iv) não 
foi verificado qualquer acordo sobre a proibição de aumento na cobrança para entrada na Plataforma Norte de Balneário Rincão, não havendo indícios 
mínimos de irregularidades nesse quesito 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-
SC Nº. 1.33.005.000682/2020-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
1197 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM SOLO NÃO EDIFICÁVEL. TENTATIVA DE INVASÃO DE TERRAS PÚBLICAS. 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM AÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUANTO 
À ACEITAÇÃO DO ACORDO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o oferecimento de acordo de 
não persecução penal a réu da Ação Penal 5020518- 38.2019.4.04.7201, na qual se imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 50 e 64 da Lei n.º 
9.605/98, e art. 20 da Lei n.º 4.947/66, tudo na forma do art. 70 do Código Penal, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a 
ausência de encaminhamento de resposta pelo réu sobre o interesse ou não no ANPP no prazo fixado 09/04/2021 é interpretada como recusa ao acordo; 
e (ii) foi determinada a formulação de requerimento de prosseguimento da ação penal supracitada. Precedente: 1.33.005.000450/2020-16, 583ª SO. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000179/2020-
91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1198 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PETRECHO PROIBIDO. 
REDE FIXA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática de pesca com a utilização de redes fixas, 
em desacordo com a legislação, no Balneário Arroio do Silva/SC, bem como falha na atividade fiscalizatória, que deveria estar sendo realizada conforme 
sentença proferida nos autos da ACP n.º5002862- 06.2012.4.04.7204, tendo em vista que: (i) embora a Polícia Militar Ambiental tenha realizado 
diligência, não foi possível verificar indícios mínimos de autoria do delito, restando assim inviável o prosseguimento do feito investigatório; e (ii) houve 
a instauração do Procedimento Preparatório nº 1.33.007.000101/2021-57, que visa apurar o cumprimento da sentença proferida na ACP nº5002862-06-
2012.404.72 pelo IBAMA, notadamente quanto à retirada e apreensão dos petrechos proibidos naquela localidade, bem como acerca da realização das 
fiscalizações do segundo semestre de 2020 e primeiro de 2021. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO 
PAULO Nº. 1.34.001.001314/2021-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 
IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS FASES L7 E P8 DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES VEICULARES - PROCONVE. 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FABRICANTES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - ANFAVEA SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO. 1. 
Cabe o arquivamento de notícia de fato civil instaurada para analisar o pleito da Anfavea para suspender por 12 (doze) meses o prazo de entrada em vigor 
das novas fases do Proconve, em razão da Pandemia da Covid-19, tendo em vista que: (i) consta do parecer do GT Qualidade do Ar e, também, na 
promoção de arquivamento, notadamente no item 15, que no final de 2018, o Conama já havia editado duas Resoluções prevendo três novas fases para o 
programa: uma para veículos pesados (P8) e outras duas para a categoria de veículos leves (conhecida como L4 e L8), que é objeto da Resolução 
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492/2018, tendo havido a fixação de prazo para o início da fase P8 bem antes do início da pandemia; (ii) não há que se falar em imprevisibilidade ou em 
aplicação das teorias relativas a fatos supervenientes ou sobre a teoria do fato do príncipe, pois houve tempo suficientemente hábil para a adoção das 
medidas de alinhamento àquilo que hoje toda a sociedade brasileira clama no sentido de melhoria das condições da qualidade do ar; (iii) não há que se 
cogitar, também, de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta para suspender prazo quando houve tempo suficiente para a adequação e o 
alinhamento às medidas assinaladas pelo Proconve, sob pena de o MPF atuar em sentido incompatível ou contrário àquilo que ele efetivamente se propõe, 
nessa altura em que estamos, diante do acirramento da qualidade do ar, do acirramento das condições climáticas em todo o Mundo; e (iv) adotar medida 
de postergação, de adiamento de providências que se afiguram essenciais para efeito da melhoria da qualidade do ar e da redução de gases contaminantes 
na atmosfera, não se afigura compatível com a ideia de promoção do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 2. Voto pelo 
desprovimento do recurso, com a homologação do arquivamento da presente notícia de fato. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
a maioria, deliberou pelo desprovimento do recurso, com homologação do arquivamento da presente notícia de fato. Vencido o relator, Dr Juliano 
Baiocchi Vila-Verde de Carvalho. Relator para a deliberação: Dr Nicolao Dino de Castro e Costa Neto. 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO 
PAULO Nº. 1.34.001.001605/2021-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1245 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. AMEAÇA INDÍGENA. DENÚNCIA GENÉRICA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar notícia de 
suposto dano ambiental em razão de corte de eucaliptos e construção de ponte e barracos de forma improvisada, bem como a informação de que estariam 
sendo ameaçados por índios, fato ocorrido no Município de São Paulo/SP, tendo em vista que: (i) o manifestante não atendeu às intimações do Procurador 
oficiante no intuito de obter dados mais específicos quanto às condutas demonstradas; e (ii) o objeto do apuratório é genérico, não sendo possível a 
identificação de uma irregularidade pontual a ser sanada inexistindo, assim, linha investigatória potencialmente idônea para a responsabilização, não 
subsistindo fundamentos para a continuidade do procedimento nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. Precedente: PIC nº 1.23.000.000771/2019-65 (573ª 
SO). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR com remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.003392/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
– Nº do Voto Vencedor: 1228 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. MATA 
ATLÂNTICA. FLEXIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar mudanças recentes de entendimento sobre a ocupação de áreas desmatadas na Mata Atlântica (Despacho MMA 4.410/2020), bem como proposta 
de atuação conjunta com o Ministério Público Estadual, no sentido de impedir que a flexibilização da legislação vigente venha a causar danos irreparáveis 
à Mata Atlântica, tendo em vista que a matéria se encontra judicializada por meio da ACP nº 5020189- 24.2020.4.03.6100, que busca a suspensão da 
aplicação do entendimento firmado no Despacho MMA 4.410/2020, estando o objeto do presente feito integralmente abrangido na referida ação judicial, 
conforme cópia da petição inicial anexada aos autos, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. Precedente. DPF/AM-00509/2018-INQ. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.004584/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1134 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. TERRA INDÍGENA. 
RESOLUÇÃO N. 9/2020 DA FUNAI. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta 4ª CCR, de procedimento preparatório instaurado no âmbito da PR-SP, 
para apurar possível lesão aos interesses indígenas pela Instrução Normativa n. 9/2020 da FUNAI, que disciplinou o requerimento, análise e emissão da 
'declaração de reconhecimento de limites' de imóveis privados com influência nas terras indígenas, no Estado de São Paulo, além de lesão ao meio 
ambiente pela sobreposição destas áreas com unidades de conservação da natureza, tendo em vista a judicialização do objeto deste procedimento por 
meio da ação civil pública nº 5022138-83.2020.4.03.6100/8ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, proposta pelo MPF em face da Funai, Incra e 
União, objetivando suspensão liminar e cancelamento da resolução, ao final, em razão do impacto negativo sobre áreas de proteção ambiental e da 
violação do dever do Estado de proteger as Terras Indígenas, de precedência constitucional sobre a propriedade privada, além da violação aos princípio 
da publicidade e legalidade e dos deveres institucionais das rés de consultar previamente os povos indígenas, estando o objeto do procedimento 
integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito desta 4ª CCR, com a 
determinação de remessa dos autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000164/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 803 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
EXTRAÇÃO MINERAL FORA DA ÁREA LICENCIADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98, consistente na extração irregular de minério fora da área licenciada, no 
Município de Alvares Machado/SP, tendo em vista a necessidade de demonstração das medidas cíveis de reparação ambiental do dano adotadas ou a 
apresentação de justificativa razoável para não o fazer, em observância do Enunciado nº 56-4ª CCR. 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. JF-AL-INQ-
0800075-45.2021.4.05.8002 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1178 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) MURICI. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL 
DE VEGETAÇÃO NATIVA. MATA ATLÂNTICA. 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuição para atuar em inquérito policial instaurado para 
apurar possível prática dos delitos previstos nos artigos 48 e 38-A da Lei 9.605/98, decorrentes do impedimento de regeneração natural de 4,5 (quatro 
vírgula cinco) hectares de vegetação nativa de Mata Atlântica, a cerca de 400 (quatrocentos) metros da Esec de Murici, na Fazenda Mumbuca, inserida 
na APA Estadual de Murici, tendo em vista a juntada imagem extraída do Sistema Inteligeo/PF, com a informação de que a área desmatada noticiada 
está no interior da unidade de conservação estadual APA de Murici, fora da Esec de Murici, dentro da Fazenda Munguba, assim, o delito, em tese, ocorreu 
integralmente na unidade de conservação estadual (APA de Murici), e não em área federal (Esec de Murici), de modo que a conduta investigada não 
atingiu bem, serviço ou interesse direto e específico da União. Precedente: JF-AL-INQ-0800220- 38.2020.4.05.8002 (580ª Sessão Ordinária - 2.12.2020). 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
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homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO 
Nº. JF-GRT-IPL-5000953-32.2020.4.03.6118 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1103 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA SILVESTRE. PASSERIFORMES. ADULTERAÇÃO DE ANILHAS. SISTEMA DE CADASTRO DE CRIADORES AMADORISTAS DE 
PASSERIFORMES (SISPASS). 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar o delito tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei n. 
9.605/1998 c/c o art. 296, §1º, III, do Código Penal, em razão da adulteração de 02 (duas) anilhas de 02(dois) passeriformes: "IBAMA OA 3,5 557446" 
(Saltator maximus) e "SISPASS 2.2 SP/A 041995" (Sporophila caerulescens), e por outros 04(quatro) pássaros anilhados descenderem de um dos dois 
que tiveram as anilhas consideradas adulteradas, referentes ao plantel total de 33(trinta e três) aves do criadouro amadorista, mantidos em cativeiro em 
desacordo com a licença obtida, em Cruzeiro/SP, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental 
federal, com aplicação de multas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), destinação de 5 (cinco) 
pássaros apreendidos ao Centro de Triagem de Animas Silvestres (CETAS) do Ibama, bem como embargo da atividade, sendo suficientes para repreender 
o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, tanto judiciais como 
extrajudiciais. Precedente: 1.21.000.001052/2020-70, Rel. Nicolao Dino, julg. 5/8/2020, 571ª SO). 2. Voto por homologar o arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO Nº. JF-ITUMB-IPL-1001662-65.2020.4.01.3508 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1179 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ITUMBIARA. 
FAZENDA VAZANTE. ÁREA CONSOLIDADA. EDIFICAÇÕES FORA DE APP. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar 
suposta prática do crime tipificado no artigo 48 da Lei n. 9.605/98, em virtude da construção de edificações, sem as devidas autorizações, em área rural 
(Fazenda Vazante), sobre 635,69 (seiscentos e trinta e cinco vírgula sessenta e nove) m² de APP do lago da UHE Itumbiara, em Itumbiara/GO, tendo em 
vista que: (i) segundo o Laudo de Perícia Criminal Federal (Meio Ambiente) n. 839/2020-SETEC/DR/PRF/GO, a construção está fora da APP definida 
pelo art. 62 e fora do interior da área de desapropriação, conforme situação atual demonstrada; (ii) com base nas pesquisas realizadas, foi possível verificar 
que as intervenções na área objeto do exame foram desenvolvidas anteriormente às alterações decorrentes do advento da Lei 12.651/12, tratando-se de 
área consolidada, consoante a definição dada pelo art. 62; e (iii) concluiu o Membro oficiante que são corretas as conclusões lançadas no laudo pericial 
sobre a APP do reservatório da UHE Itumbiara, segundo as quais as construções não se situam em espaço territorial especialmente protegido. 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). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-APSUMSS-0006052-
34.2016.4.03.6110 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1108 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. REGENERAÇÃO 
NATURAL. IMPEDIMENTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a prática do delito tipificado no art. 48 da 
Lei nº 9.605/98, decorrente da ocupação e impedimento de regeneração natural em lotes vinculados à Floresta Nacional de Ipanema, no município de 
Iperó/SP, tendo em vista que: (i) restou constatado que a unidade refere-se a terreno baldio e que o possível proprietário não reside no local e não possui 
endereço que possa ser localizado; e (ii) segundo o Membro oficiante, não foi possível obter a qualificação da pessoa envolvida, resultando na 
impossibilidade de definição da autoria do delito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000129/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1248 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA 
SILVESTRE. CAÇA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ESEC MURICI. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar caça irregular de três animais silvestres na zona de amortecimento da ESEC de Murici, fato praticado por três investigados 
em Murici/AL, tendo em vista a judicialização do feito por meio da homologação de transação penal, cujo objeto foi integralmente abarcado no processo 
0700083-45.2020.8.82.0356 no âmbito estadual em que os infratores vêm cumprindo o termo acordado, qual seja, o pagamento total de R$ 400,00 
(quatrocentos reais), dividido em parcelas, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou 
judicial por parte do MPF, nos termos da Orientação nº 01/4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000354/2021-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1081 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS. PASSEIO NÁUTICO. PISCINA NATURAL. PERÍODO NÃO 
PERMITIDO (MARÉ FECHADA). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações encaminhadas pelo 
ICMBio, para apurar conduta, em desacordo com as regulamentações da APA Costa dos Corais, consistente em realizar passeio náutico remunerado para 
a piscina natural do Toque, embarcação denominada "Princesa dos Corais", em área inserida no interior da Unidade de Conservação, durante período 
não permitido (maré fechada), no Município de São Miguel dos Milagres/AL, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente 
pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado 
e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Quanto à esfera penal, a conduta 
demonstra ser atípica, uma vez que o relatório do ICMBio revela não haver dano ao meio ambiente ou qualquer comprometimento da biota, dos recursos 
naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade do ecossistema. 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). 74) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000010/2021-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 873 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGENS DO 
RIO SÃO FRANCISCO. TRANSAÇÃO PENAL. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
possível prática do crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, referente à conduta de impedir regeneração natural de 6,54 (seis vírgula cinquenta e quatro) 
hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente, Chácara denominada Aconchego, às margens do Rio São Francisco, no Município de 
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Pinhais/AL, tendo em vista que: (i) houve a judicialização do feito, considerando a propositura de transação penal nos autos do Processo nº 0800119-
61.2021.4.05.800; (ii) conforme consignado pelo membro oficiante, a não aceitação da proposta de transação implicará na instauração de novo 
procedimento para a continuidade da persecução penal; e (iii) quanto aos aspectos cíveis, o MPF ajuizou a Ação Civil Pública nº 0800118-
76.2021.4.05.8003, em trâmite na 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema/AL, que trata da responsabilização cível pelo dano 
ambiental causado, conforme cópia da petição inicial anexa, que abrange integralmente a questão cível, nos termos do Enunciado nº 11 desta 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). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 
1.11.001.000334/2020-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1124 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FUNCIONAMENTO 
DE ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TRANSAÇÃO PENAL. 
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em razão do não 
cumprimento, pelo requerido, do acordo formalizado na Transação Penal nº 0800147-34.2018.4.05.8003, oferecida em benefício de J. C. F. S, em virtude 
da prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor (Bar e Restaurante), sem 
autorização do órgão ambiental competente, em área de preservação permanente, de faixa marginal do Rio São Francisco, no Município de Piranhas/AL, 
quanto ao item 'c' do referido acordo, consistente em reparar o dano ambiental ou regularizar a atividade embargada, obtendo a licença, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, tendo em vista que a matéria se encontra judicializada por meio da ACP nº 0800203- 62.2021.4.05.8003, ajuizada pelo Ministério 
Público Federal, perante a 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santana de Ipanema, estando o objeto do presente feito integralmente abrangido 
na referida ação judicial, conforme cópia da petição inicial anexada aos autos, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 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). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000186/2020-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1182 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO NEGRO. OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA MARINA DAVI. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades decorrentes de intervenção em área de preservação permanente do Rio 
Negro, consistentes em obras de revitalização da chamada Marina do Davi, no Município de Manaus/AM, tendo em vista a constatação de inexistência 
de obras no local, nos termos de Informação Técnica da SEMMAS e de vistoria in loco realizada por servidores do MPF, não havendo, portanto, outras 
medidas a serem adotadas pelo MPF no presente momento. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 
Nº. 1.14.000.002447/2020-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 921 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRA URBANA. 
ZONA COSTEIRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de possíveis danos ambientais decorrentes da execução 
de obras na Praia de Itapuã/Stella Maris, no Bairro de Stella Maris, em Salvador/BA, realizadas pela Prefeitura Municipal de Salvador, as quais, de acordo 
com o representante, estariam sendo executadas sem licenciamento ambiental e sem a autorização da Superintendência de Patrimônio da União, tendo 
em vista que restou apurado nos autos que as intervenções realizadas estão devidamente autorizadas pela SPU e pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Salvador, conforme, respectivamente, a Portaria SPU nº 3268/2018, e as Portarias SEDUR nº 113/2016 (Licença Prévia), 
nº 129/2019 (renovação de Licença Prévia nº 2019-SEDUR/CLA/LP-01) e nº 201/2020 (Licença de Implantação nº 2020-SEDUR/CLA/LI-08), além da 
Autorização de Supressão de Vegetação de nº 082/2020 (PR-BA-00014723/2021), inexistindo qualquer indicativo de irregularidade apto a justificar a 
continuidade das investigações. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 
1.15.000.000721/2015-26 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1130 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. 
PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. INTERVENÇÕES INDEVIDAS. IPHAN. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE NACIONAL. 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuição para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de 
intervenções indevidas e possíveis danos à Capela de Nossa Senhora da Conceição, situada na localidade de Fagundes, em Aquiraz/CE, tendo em vista 
que, após o retorno dos autos: (i) o Iphan aduziu que, quanto à solicitação de realização de investigação aprofundada sobre o bem em tela, a 
Superintendência já se manifestou reiteradamente sobre a inexistência de valores que justifiquem o tombamento federal da edificação Capela de Nossa 
Senhora da Conceição; e (ii) conforme consignado pelo Membro oficiante, o Parecer Técnico do perito do MPF, solicitado por instrução da própria CCR, 
não chegou a apontar os elementos requeridos, limitando-se apenas a argumentar a superficialidade do documento do Iphan e sugeriu a realização de um 
estudo mais aprofundado. O Iphan, porém, insiste que a relevância histórica do prédio é somente local, inexistindo motivo que justifique sua proteção a 
nível nacional. Além disso, a ausência de relevância histórico-cultural federal não elimina, de certo, a possibilidade de que venha a ser reconhecida sua 
relevância a nível estadual ou local, de modo que o patrimônio cultural não estará desprotegido. Sua proteção ficará sob a responsabilidade do ente que 
reconhecer sua relevância, seja ele o Estado ou o Município. 2. Conheço da promoção de arquivamento como declinação de atribuições e, no mérito, 
voto pela homologação da declinação, em favor do Ministério Público Estadual. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.001905/2019-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1119 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGENS. ÁGUA. UHE ROCHEDO. POLÍTICA NACIONAL. PIRACANJUBA/GO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar as ações e omissões ilícitas da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) quanto à efetiva implantação da Política Nacional de Segurança 
de Barragens em relação à barragem UHE Rochedo, localizada no Rio Meia Ponte, Município de Piracanjuba/GO, sob responsabilidade da empresa 
CELG/G&T/geração e transmissão S/A., tendo em vista que: (i) o empreendedor enviou o Plano de Segurança da Barragem (PSB), o Relatório de 
Inspeção de Segurança Regular (RISR), o Plano de Ação Emergencial (PAE) e a Declaração de Estabilidade da Barragem (DE), todos devidamente 
acompanhados de ART e noticiou que mantém serviço especializado em segurança de barragem, nos termos do art. 17, V, da Lei nº 12.334/2010, dados 
confirmados posteriormente pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos; (ii) a ANEEL comunicou o encerramento 
da fiscalização da citada PCH referente à campanha de fiscalização de 2019, diante da constatação da segurança da barragem e da conformidade 
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regulatória; e (iii) conforme apurado pela Procuradora da República oficiante, não há ausência de fiscalização ou outra irregularidade passível de 
continuidade desse apuratório, já que a barragem teve sua estabilidade atestada. Precedente: IC 1.25.008.000071/2021-41 (586ª SO). 2. Conforme 
informação da ANEEL, a barragem em apreço está classificada com dano potencial associado (DPA) alto, de acordo com as potenciais perdas de vidas 
humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais, e categoria de risco (CRI) baixa, em vista das características estruturais que possam causar um 
acidente, como aspectos de projeto, integridade da barragem, estado de conservação, operação, manutenção e idade do empreendimento, sendo necessário 
instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento do empreendimento, ao menos até a conclusão da elaboração da próxima Revisão Periódica 
de Segurança. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. 
Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de PA de Acompanhamento pelo menos até a conclusão da elaboração da 
próxima Revisão Periódica de Segurança, visto que, apesar de ser uma PCH, o DPA é alto podendo acarretar perdas humanas em caso de ruptura da 
barragem, consoante a ANEEL. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.002351/2017-11 - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1250 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ESPÉCIE EXÓTICA. MEXILHÃO-DOURADO. POLUIÇÃO BIOLÓGICA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual risco de invasão do mexilhão-dourado no curso do rio São Marcos, afluente do rio 
Paranaíba, região em que se encontra o reservatório da UHE Serra do Facão no Estado do Goiás, tendo em vista as informações recentes da concessionária 
responsável pela hidrelétrica de que: (i) introduziu primers específicos (COI1 e COI2) no material genético extraído das amostras ambientais; ( i i ) 
realizou atividades de educação ambiental e comunicação social, notadamente em relação ao público usuário de embarcações, os pescadores e turistas; 
(iii) instalou dispositivo eficaz na averiguação dos níveis de infestação da espécie, no âmbito do Projeto P&D nº PD-6899-2912/2016; (iv) realiza o 
monitoramento trimestral do reservatório, cria armadilhas artificiais para detecção do agente externo, bem como a inspeção de estruturas expostas durante 
a parada de máquinas; e (v) segundo o Procurador oficiante, após as medidas implementadas foi detectada a presença apenas em nível DNA, sem 
observação visual de organismos vivos nas estruturas da usina e outros pontos de observação, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a 
necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MARANHÃO Nº. 1.19.000.001620/2018-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 720 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta Câmara, de inquérito civil instaurado para apurar possível omissão, com identificação 
dos responsáveis, em atender a demanda por prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica às comunidades tradicionais residentes no 
interior do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, tendo em vista que, após a intermediação do MPF, foi solicitada e obtida a Autorização Direta Nº 
10/2020 à Equatorial Energia Maranhão para instalação de Sistemas Individuais de Geração Fotovoltaica, o qual já está em execução, com previsão de 
conclusão em um prazo de cinco meses, para determinadas comunidades, ao passo em que, nas demais foi solicitado licenciamento ambiental para 
fornecimento de energia elétrica pelo sistema convencional, estando agora sob o crivo do órgão ambiental federal licenciador. 2. Representante 
comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento nesta Câmara, com remessa dos autos à 6ª CCR para exercício eventual 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). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000881/2020-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 929 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada 
para apurar o delito do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, consistente na inserção de dados falsos no Sistema Oficial de Controle Florestal SISDOF 
(AI nº 9148297, série E), no Município de Amambai/MS, que evidenciaram a comercialização de 40,20 (quarenta vírgula vinte) m3 de madeira sem 
documento de origem fiscal - DOF, 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, havendo garantia da 
continuidade desta apuração no âmbito do procedimento especial instaurado pela Polícia Federal. Precedentes: 1.13.000.002089/2018-72 e 
1.26.001.000305/2020-00. 2. Em atendimento ao Enunciado 56-4ª CCR anota-se que as repercussões cíveis dos casos concretos deverão derivar das 
apurações levadas a cabo via Projeto Prometheus. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público e da morte do representante. 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). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001335/2020-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1137 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ROMPIMENTO DE 
BARRAGENS. FORÇA TAREFA. REPARAÇÃO DE DANOS. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL/MG. COMUNIDADE BIBOCA. 
FUNDAÇÃO RENOVA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, no âmbito da Força-Tarefa Rio Doce, para apurar a regularidade no 
processo de recuperação e reparação ambiental levado a cabo após o rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, porquanto o TTCA - Termo 
de Transação e Ajustamento de Conduta firmado não contemplaria o município de São José do Goiabal/MG, o qual necessita de descontaminação e 
monitoramento da água potável consumida, especialmente na comunidade Biboca, além da implementação de saneamento básico, indenização a todos 
os atingidos cadastrados, a inclusão da comunidade Biboca nos 42 programas de manutenção a cargo da Fundação Renova e marcação de nova reunião 
com a fundação para discutir as questões, tendo em vista que, segundo a Procuradora da República oficiante: (i) a Força-Tarefa Rio Doce vem atuando 
ativamente na tutela dos direitos difusos e coletivos visando à reparação de danos sociais, econômicos e ambientais destes atingidos, com a propositura 
da ação civil pública de 155 bilhões de Reais (ACP nº 1016756-84.2019.4.01.3800), em tramitação na 12ª VF da Seção Judiciária de Minas Gerais, 
englobando tanto a demanda do pagamento de valores de auxílios e indenizações, quanto a tutela de direitos fundamentais violados pelo rompimento da 
barragem de Fundão; (ii) as presentes questões estão sob tutela dos 42 Programas de recompensa dos danos socioambientais e socioeconômicos instituídos 
pelo Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado pelas empresas responsáveis e entes federados no âmbito da ação civil pública nº 
0069758.61-2015.4.01.3800/12ª VF da Seção Judiciária de Minas Gerais, os quais são acompanhados por equipe de perícia técnica independente, 
contratada para subsidiar o MPF na realização de diagnóstico dos danos socioambientais, dos danos socioeconômicos e avaliação e monitoramento dos 
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programas de reparação integral; (iii) tramitam também na 12ª VF 13 (treze) Eixos Prioritários, entre os quais o de 'Abastecimento de água para consumo 
humano', que trata dos estudos e definições de ordem técnica relativas ao abastecimento hídrico, no intuito de viabilizar soluções para os municípios 
atingidos, de modo que o objeto deste procedimento já está abrangido pelas ações civis públicas. Precedente: 1.22.000.000171/2019-34 (Voto nº 
413/2021, SO n. 586). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000448/2021-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1239 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. FAUNA 
SILVESTRE. ORIENTAÇÃO Nº 1 - 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado no 
art. 29 da Lei nº 9.605/98, decorrente do transporte de dois espécimes de fauna silvestre nativa (jacaré-tinga e mata mata), no interior da Resex Ipaú-
Anilzinho, sem autorização da autoridade competente, no município de Baião/PA, tendo em vista que as medidas administrativas adotadas pelo ICMBio 
foram suficientes para a repreensão da conduta: um dos animais foi devolvido vivo ao habitat natural e o infrator sancionado administrativamente com 
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante precedente do STJ e Orientação nº 1 da 4ª CCR. Precedentes: 1.23.000.000501/2020-98 e 
1.23.000.000509/2020-54. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração de procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001067/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1203 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. VENDA, TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE 
MADEIRA DE ORIGEM ILEGAL. EMISSÃO DE NOTA FISCAL FRIA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Pará para atuar em 
notícia de fato criminal instaurada para apurar delitos do art. 46 da Lei 9.605/98, praticados pelos responsáveis das empresas vendedora e compradora, 
consistentes em vender, transportar e receber madeira processadas de empreendimento clandestino (empresa fantasma) e de origem ilegal, acobertada 
por Nota Fiscal 'fria', sendo que a emitente do documento fiscal também praticou o delito do art. 172 do CPB, tendo em vista que : (i) trata-se de fraude 
na emissão de nota fiscal por empreendimento clandestino, a qual serviu para venda, transporte e recebimento do produto florestal, contudo, não houve 
inserção de dados falsos no sistema SISFLORA do governo estadual e muito menos copiamento desses dados para o sistema DOF/IBAMA; (ii) não há 
elementos nos autos a indicar a origem do produto nem se as espécies descritas na Nota Fiscal estão em extinção; (iii) não há lesão direta a bens, serviços 
ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF; (i v ) 
incidem, no caso, os Enunciados 48 e 49-4ª CCR. Precedente: 1.23.005.000296/2020-11. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000201/2017-43 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1158 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. USINA HIDRELÉTRICA (UHE) DE TUCURUÍ. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar providências adotadas para a implantação da Política Nacional de Segurança de Barragem em relação à barragem 
da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sob responsabilidade da empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), no Município de Tucuruí/PA, 
tendo em vista que: (i) em relação à Recomendação nº 7/2020, expedida pelo MPF ao Dnit, para realização de vistorias técnicas às eclusas de Tucuruí; 
elaboração de plano de evacuação com asfaltamento da BR-422 e adoção de medidas de trafegabilidade da referida via, o Dnit prestou esclarecimentos 
a saber: (a) estar desenvolvendo estudos ambientais solicitados para complementar o licenciamento (LO), e assim finalmente propiciar a efetiva liberação 
da operação das eclusas; e (b) estar tomando providências para a conservação/manutenção continuada da referida rodovia federal a ser utilizada em 
eventual plano de evacuação; (ii) em 12/04/2021, a Eletronorte encaminhou atualização (versão 2021) do Plano de Segurança de Barragens (PSB) relativo 
à UHE de Tucuruí; (iii) a Aneel informou que, de acordo com a previsão encaminhada pela Eletronorte, considerando que as propostas para as rotas de 
fuga e pontos de encontro em eventual evacuação, já foram encaminhadas às defesas civis e que o início de implantação será a partir de janeiro de 2022, 
sendo a aprovação dos projetos pela defesa civil deve ocorrer nesse ano de 2021; (iv) a Aneel informou também que a implantação de infraestrutura de 
emergência, placas de sinalização das rotas de fuga e pontos de encontro de evacuação, bem como sistemas de comunicação e alerta, ocorrerá até 
dezembro de 2022, com exceção da UHE Tucuruí, que tem previsão somente para o mês maio de 2023; (v) quanto à circulação nas redes sociais de vídeo 
na última semana de março de 2021, sobre suposto vazamento em túnel da UHE Tucuruí, a Eletronorte informou que a ocorrência já havia sido 
identificada em inspeção de 18/03/2021, não há evidências de comprometimento quanto aos aspectos de segurança estrutural do barramento, pontuando, 
ainda, que a infiltração no túnel da Eclusa 1, do sistema de transposição do Rio Tocantins, é de responsabilidade do Dnit, o qual foi comunicado em 
05/04/2021; (vi) em 07/04/2021, o Dnit informou, por meio de seu procurador federal, que esta ocorrência noticiada é de menor potencial e já está sendo 
avaliada e, no prazo de 30(trinta) dias, serão encaminhadas informações de forma pormenorizada; e (vii) o Membro oficiante determinou a instauração 
de procedimento administrativo para continuar o acompanhando as medidas que estão sendo adotadas, relativas à segurança da Barragem da UHE de 
Tucuruí. 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). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.000833/2020-06 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 924 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. TRÁFEGO FERROVIÁRIO. CURITIBA/PR. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar notícia anônima protocolada no MP Estadual e enviada para o MPF sobre poluição atmosférica causada pelo tráfego 
ferroviário no perímetro urbano de Curitiba/PR, tendo em vista que a atividade está devidamente licenciada e que as emissões da atmosfera seguem os 
padrões estabelecidos na Escala Ringelmann, nos moldes das condicionantes da licença de operação, segundo o IBAMA, não subsistindo fundamentos 
idôneos para a continuidade do procedimento diante da regularidade apresentada pelo órgão ambiental competente. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000174/2021-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1138 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado para apurar ocupação indevida de aproximados 987,99 m² (novecentos e oitenta e sete, vírgula noventa e nove 
metros) em imóvel pertencente à União (Comando da Aeronáutica, sob a responsabilidade patrimonial do Destacamento de Infraestrutura da Aeronáutica 
de Natal - DTINFRA-NT), dos quais 228,78 m² (duzentos e vinte e oito metros, vírgula setenta e oito metros) estão dentro de Área de Preservação 
Permanente, no município de Recife/PE, tendo em vista que: (i) a União propôs ação de reintegração posse, que ensejou o Processo nº 0803023-
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41.2018.4.05.8300, em trâmite na 10ª Vara Federal; e (ii) conforme Parecer Técnico n° 06/2020 da BARF, não há nenhuma construção ou deterioração 
na APP, apenas o cultivo de algumas espécies de vegetais, de modo que caberá à União manter e proteger a vegetação nativa no local, no retorno da 
posse do imóvel. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001170/2017-04 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1276 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. SÍTIO ARQUEOLÓGICO. FORTE BOM JESUS DO LEÃO. FERNANDO 
DE NORONHA/PE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade consistente na falta de conservação do Forte Bom 
Jesus do Leão, bem de valor histórico-cultural e registrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNAS PE 00185), localizado no Arquipélago 
de Fernando de Noronha/PE, tendo em vista que, após o tramitar do feito por 4 (quatro) anos e limitações de locomoção de equipe técnica do ICMBio 
(órgão responsável), em decorrência da pandemia para uma solução a curto prazo da questão, o Membro oficiante determinou, sem prejuízo de adoção 
de outras providências cabíveis, a instauração de procedimento administrativo para acompanhar as providências quanto ao estado de abandono do Forte 
Bom Jesus do Leão, localizado no Arquipélago de Fernando de Noronha, considerando as evidências nos autos de interesse de cooperação comum entre 
o ICMBio e Iphan para a resolução da questão. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 90) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000387/2021-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 977 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
PESCA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA LAGOA DO PEIXE. MUNICÍPIO DE TAVARES/RS. 
DILIGÊNCIAS. 1. Não cabe a declinação de atribuições de notícia de fato criminal autuada para investigar a prática do crime tipificado no art. 34, da 
Lei n. 9.605/1998, consistente na pesca em local proibido, em área do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, localidade de Capão Comprido, Município 
de Tavares/RS, fato ocorrido em 1º/11/2020, tendo em vista a necessidade de diligências complementares para elucidar se o local do fato é zona de 
amortecimento da unidade de conservação federal, fato afirmado no auto de constatação da Polícia Militar ambiental gaúcha e que pode ensejar a 
atribuição federal para a persecução penal, nos termos do art. 2º, XVIII, da Lei n. 9.985/00 e de precedentes do STJ (Conflito de Competência 
2008/0252467-0, de 18/04/2010; Conflito de Competência 2017/0261515-8, de 22/11/2017). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições, 
determinando a realização de diligências complementares. - 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). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 
1.29.000.000570/2021-69 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1064 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO DAS NORMAS RESTRITIVAS DA PESCA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada 
para avaliar a legalidade da Portaria MMA n. 445/2014 no tocante à inclusão do tubarão azul (Prionace glauca) na lista federal de fauna ameaçada de 
extinção, tendo em vista que: (i) não há indícios de dano ao meio ambiente ou de risco ambiental decorrente das normas restritivas de pesca atualmente 
em vigor e de eventual exceção existente para a pesca dessa espécie; (ii) questionamentos dos critérios técnicos adotados pelo Ministério de Meio 
Ambiente (MMA) devem ser acompanhados, no mínimo, de estudos e levantamento de dados técnicos que possam ensejar reavaliação da restrição, seja 
para permitir a pesca ou proibi-la completamente, o que deve ser diretamente encaminhado ao MMA; e (iii) restou evidenciado em investigação em 
âmbito estadual, Inquérito Civil n. 01633.000.535/2018, que a autorização fornecida pelo Estado do Rio Grande do Sul para captura da espécie ameaçada 
de extinção restringiu-se à projeto de pesquisa encabeçado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pelo que não subsiste interesse 
na atuação ministerial, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000909/2021-27 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 950 – Ementa: RECUSA NA OFERTA DO ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTO 
PERIGOSO. AGROTÓXICO DE ORIGEM ESTRANGEIRA. IMPORTAÇÃO ILEGAL. CONTRABANDO. 1. Não cabe propor Acordo de Não 
Persecução Penal, incidente instaurado nos autos da Ação Penal nº 5049944- 73.2020.4.04.7100/RS, devido a recebimento de recurso interposto pela 
Defensoria Pública da União em oposição à manifestação ministerial pelo não oferecimento do ANPP na qual se apura a prática do crime previsto no 
artigo 56 da Lei nº 9.605/98, art. 15 da Lei nº 7.802/89 e art. 334-A, § primeiro, II, do CPB, consistente no transporte de diversos herbicidas, fungicidas 
e inseticidas de origem estrangeira, referente à conduta de importar produtos tóxicos, perigosos e nocivos à saúde humana e ao meio ambiente em 
descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, quais sejam: 25 pacotes de Cerio 75wg de 200 gramas cada; 19 frascos de Caudillo 
40 S.C.; 03 frascos de Brest 500 S.C.; 10 galões de Libertador 48 (5 litros); 2 Selenium 75wg 120g e 01 cartão de apresentação da Loja Vettore localizada 
no Uruguai, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo membro oficiante, o citado instituto se revela insuficiente para a reprovação e prevenção 
do crime perpetrado (art. 28-A do CPP), pois se trata de elevada quantidade de agrotóxicos apreendidos provenientes de contrabando considerando as 
particularidades do caso fático. Assim, no caso concreto, a flexibilização das sanções penais por meio do ANPP, ao invés de inibir o avanço do tráfico, 
pode fomentá-lo; e (ii) As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a 
partir da edição da Lei nº 13.964/19, e disciplinaram, no Item 1.2, que: `O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, 
podendo ser proposto pelo membro do MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação 
e a prevenção da infração penal". 2. A referida Orientação Conjunta também definiu no seu item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não 
persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 4ª CCR firmado 
entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos 
requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 3. Voto pela não realização do Acordo de Não Persecução Penal. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 
93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003325/2020-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 923 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA TIJUCA. MORRO DO CORCOVADO. 
COLOCAÇÃO DE ANTENA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposta instalação irregular de antena para 
fornecimento de serviços de internet e monitoramento por câmeras junto ao platô do Cristo Redentor no Morro do Corcovado, interior do Parque Nacional 
da Tijuca, fato ocorrido no Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) o bem foi apreendido e o ICMBio afirmou que somente equipamentos destinados à 
prestação de serviços para entes públicos, quais sejam: o Comando da Aeronáutica e Comando da Marinha permanecem no citado morro, informação 
enviada em março de 2021; e (ii) o ato em análise foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 
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9.000,00 (nove mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas 
adicionais no âmbito do MPF. 2. Quanto ao atendimento ao Enunciado nº 56/4ª CCR, registra-se que é desnecessária a adoção de medidas penais para 
além da sanção administrativa já cominada, pois a resposta estatal administrativa já se afigura suficiente para coibir a conduta investigada, segundo 
entendimento do Membro oficiante. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.004225/2020-92 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1060 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DE 
COPACABANA. ESPORTES NÁUTICOS. ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DANO À BEM 
OU INTERESSE DA UNIÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório cível instaurado para apurar 
possíveis irregularidades no uso do espaço público (Posto 6) para o armazenamento de material esportivo destinado à prática de natação, canoagem e 
outros esportes náuticos, na Praia de Copacabana, cidade do Rio de Janeiro/RJ, o que tem impedido a saída de barcos da Colônia de Pescadores Z 13, 
tendo em vista que inexiste dano, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como faixa de praia, 
terrenos de marinha, nem há dano a bens tombados pelo Iphan e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, ou unidades de conservação federais 
e suas respectivas zonas de amortecimento, nos termos do art. 109, I e IV, CF e do Enunciado n. 5 - 4ª CCR, caracterizada a questão como utilização de 
espaço público (Posto 6). Precedente: IC n. 1.30.001.000781/2018-75 (581ª SO, 16/12/2020). 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, 
determinando seja comunicado o representante acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado n. 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000014/2018-26 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1192 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RETORNO. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar desmatamento para a 
construção de empreendimento imobiliário, no Morro do Gragoatá, em Niterói/RJ, tendo em vista que, após retorno dos autos em diligência (559ª SO), 
as medidas objetivando a redução do processo erosivo na área foram adotadas, conforme determinado por esta câmara ambiental, tendo a Universidade 
Federal Fluminense informado que providenciou a correção e recuperação da calha, com recondução do curso pluvial e replantio de mudas no local. 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000044/2014-17 - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1193 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO DE ATERRO. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental resultante da construção irregular de aterro, feito a base de entulho, com 
significativa redução do espelho d'água da Baía de Guanabara, localizado na Rua Silva Jardim, n°246, Ponta da Areia, Niterói/RJ, tendo em vista que, 
conforme consignado pelo membro oficiante, o autor dos danos ambientais já responde criminalmente pelos fatos investigados no âmbito do processo n° 
0002649-72.2014.4.02.5102, tendo sido condenado pelo crime constante no art. 63 da Lei n°9.605/98, condenação a qual ainda pende recurso de apelação 
perante o TRF da 2ª Região. Precedente:1.23.007.000029/2020-2, 582ª SO. 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 determinação de que seja registrado no sistema 
único, por meio de anotação na ação penal instaurada, que seu objeto também deverá possuir repercussão cível, atendendo, assim, o teor do Enunciado 
nº 55/4ª CCR. - 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 ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000077/2004-78 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1243 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA 
(PNSB). EDIFICAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais construções irregulares no interior do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), no Município de Paraty/RJ, tendo em vista que: (i) a Adm. do Parque Nacional da Serra da Bocaina informou a 
existência de diversas edificações no local, ocupadas por membros da comunidade caiçara de Trindade; (ii) o ICMBio aduziu que o conjunto de ocupações 
é extremamente complexo, razão pela qual não foi possível realizar Termo de Compromisso visando viabilizar o modo tradicional de vida das comunidade 
na região; e (iii) não restou solucionada a regularização da área, sendo necessário verificar se o imóvel é consolidado ou anterior à sua criação, se o Plano 
de Manejo eventualmente permite este tipo de ocupação e reforma, se invade área de preservação permanente a exigir licenciamento ambiental, questões 
necessárias para o exame de eventual ajuizamento de ACP demolitória ou acompanhamento de sua regularização. Precedente: 1.30.009.000023/2012-91 
(SO nº 579). 2. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.001066/2013-76 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 1012 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. GESTÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA. ZONA DE AMORTECIMENTO. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade nos procedimentos adotados pela LIGHT 
na conexão de energia elétrica em casas no interior e na zona de amortecimento da REBIO Tinguá, nos Municípios de Japeri e Nova Iguaçu/RJ, tendo 
em vista que foi judicializada a questão por meio do ajuizamento de Ação Civil Pública, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça 
inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001659/2019-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1086 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. BENS MÓVEIS. FURTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 155 do Código Penal, decorrente do furto de peças históricas da EFMM, que 
se encontravam em poder da empresa Hidronorte, responsável pela restauração da ferrovia, tendo em vista que: (i) a Hidronorte informou que, durante a 
execução dos serviços, peças do acervo foram removidas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO e pelo Exército Brasileiro, justamente visando 
impedir suas subtrações, bem como aduziu que as obras eram fiscalizadas a todo tempo pela Usina Santo Antônio, servidores do IPHAN e da Prefeitura 
de Porto Velho, e que na localidade existe vigilância armada 24 h com o propósito de impedir infortúnios criminais contra o patrimônio; e (ii) ausentes 
indícios de elementos mínimos de materialidade delitiva referente ao delito de furto inicialmente denunciado. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
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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). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO Nº. 1.31.001.000135/2019-51 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1100 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. REVOGAÇÃO / CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ASSENTAMENTO DO INCRA. DANO 
AMBIENTAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental ocasionado 
na reserva em bloco dos Projetos de Assentamento Oziel dos Carajás e Bela Vista, bem como acompanhar as medidas para a reintegração da área em 
virtude da invasão noticiada, no município de Nova Brasilândia/RO, tendo em vista que: (i) quanto a possível invasão de área do INCRA, foi impetrada 
ação de reintegração de posse da área invadida por meio da autarquia federal (ação nº 1001348-23.2019.4.01.4101), conforme sentença anexada em 
atenção ao Enunciado nº 11 - 4ª CCR, estando, portanto, judicializada a questão; (ii) o dano ambiental ocorrido na área, bem como a identificação de 
seus responsáveis é objeto de investigação no bolo do Inquérito Policial nº º 1001395- 60.2020.4.01.4101, no qual poderão ser adotadas as medidas cíveis 
visando a reparação do dano, nos moldes do Enunciado nº 56 - 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). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC Nº. 1.33.000.000492/2021-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 911 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
ESPÉCIE EXÓTICA. JAVALI ( SUS SCROFA). DEIXAR DE APRESENTAR INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. RELATÓRIO DE MANEJO DE 
FAUNA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a ausência de apresentação, no prazo legal, de informações ambientais 
referentes ao controle de fauna, espécie exótica, Javali (Sus scrofa), por meio do preenchimento e entrega dos relatórios de manejo de fauna, junto ao 
Sistema Integrado de Manejo de Fauna (SIMAF), fato ocorrido no Estado de Santa Catarina, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo membro 
oficiante, a conduta não configura ilícito penal, mas apenas infração administrativa, nos termos do art. 70 da Lei nº 9.605/98, uma vez não caracterizada 
obrigação de relevante interesse ambiental; (ii) não há indícios de dano efetivo ao meio ambiente ou à saúde pública sujeita à reparação ou compensação 
cível; e (iii) as informações prestadas nos autos revelam a atuação do órgão ambiental, com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais), tendo como base para a dosimetria a INC nº 2/2020 e sanção pecuniária prevista no Decreto nº 6.686/2008 variando entre R$ 1.000,00 
(mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial 
ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: NF n. 1.31.003.000224/2020-11 (580ª SO, de 02/12/2020) 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000803/2018-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1196 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. APA DO ANHATOMIRIM. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE 
CASA SOBRE TERRENO DE MARINHA. PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a construção irregular de uma casa em terreno de marinha, caracterizado como área de preservação permanente (restinga), dentro da APA do 
Anhatomirim, em Governador Celso Ramos/SC, tendo em vista que: (i) foi ajuizada a Ação Civil Pública n. 5008906-38.2021.4.04.7200, com o objetivo 
de garantir a desocupação e a recuperação ambiental da área degradada, consoante cópia da exordial anexada aos autos, em observância ao Enunciado 
11-4ª CCR, restando o objeto do feito integralmente abarcado pela ação judicial; e (ii) em âmbito criminal, foi oferecida denúncia em face dos envolvidos 
pela possível prática da conduta descrita no art. 40, caput, da Lei 9.605/98. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000135/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1049 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a 
possibilidade de construção em área impactada por mineração de carvão, no município de Criciúma/SC, inserida em área objeto da ACP do Carvão, cuja 
atribuição de Recuperação da área degradada é da Carbonífera Metropolitana, tendo em vista que o interessado/representante foi notificado por diversas 
vezes a apresentar documentação ao MPF, necessária à análise do pedido formulado na Representação, sob pena de a ausência de resposta importar em 
arquivamento dos autos, porém este não se manifestou. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º 
da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000258/2020-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1142 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
PESCA. LOCAL PROIBIDO. RIO ARARANGUÁ/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar o crime do art. 34, caput, da Lei 9.605/98, consistente na pesca em local proibido na barra do Rio Araranguá/SC, na localidade de 
Morro dos Conventos, tendo em vista: (i) a judicialização da questão mediante o ajuizamento de ação penal, autos n. 5003778- 25.2021.4.04.7204, em 
curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma/SC, com proposta de suspensão condicional do processo pelo período de 2 (dois) 
anos, mediante o comparecimento bimestral em juízo e o pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimo, que deverá ser 
direcionada à entidade pública ou de interesse social previamente cadastrada e indicada pelo juízo, conforme cópia da inicial acostada aos autos em 
atendimento ao Enunciado n. 11 - 4ª CCR; e (ii) que foi proposto o ANPP pelo membro oficiante, sem resposta tempestiva dos investigados, levando ao 
oferecimento da denúncia e à proposta de suspensão condicional do processo, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000181/2019-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1140 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DA LAGOA DO MIRIM. TERRENO DE MARINHA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PARCELAMENTO 
IRREGULAR DO SOLO. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a supressão de vegetação, bioma Mata Atlântica, sem autorização do órgão ambiental, visando a implantação de loteamento irregular às margens 
da Lagoa do Mirim, solo não edificável (APP) e terreno de marinha, na região de Pirrixil, Município de Laguna/SC, tendo em vista que foi judicializada 
a questão por meio do ajuizamento de Ação Civil Pública, autos n. 5000299-22.2020.4.04.721, em curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Laguna/SC, visando à recuperação da área degradada, pagamento de indenização pelos danos ambientais provocados, além da proibição da 
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comercialização de lotes, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, pelo que 
não há razão para continuidade das investigações. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.001747/2021-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1132 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS DOMÉSTICOS. INCENTIVO À 
PRÁTICA DE MAUS- TRATOS. INTERNET. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar em notícia de fato criminal 
instaurada, no âmbito da PR-SP, para apurar atividade criminosa que usa da rede mundial de computadores para incentivar atos de abuso e maus-tratos 
aos animais, em páginas no Facebook denominadas "odeio cachorro" e "Odeio cachorro - 30 106266384755479', criadas para este fim específico, tendo 
em vista a ausência de ofensa ou lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da 
Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal e do Enunciado 45 da 4ª CCR. Precedentes: 1.22.000.000330/2021-15 (Voto nº 
435/2021, SO n. 584ª, de 17.3.2021) e 1.15.000.002639/2020-01 (Voto nº 630/2021, SO n. 585ª de 7.4.2021). 2. Voto pela homologação da declinação 
de atribuições, com recomendação de ciência do representante, para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.005308/2018-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1046 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. AÇÃO COORDENADA. REGULARIZAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE TOMBAMENTO. 
CASA GLÓRIA - CASA CHINESA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para verificar a regularidade da tramitação do 
Processo de Tombamento nº 587-T-1958, referente à Casa Glória _ Casa Chinesa, em São Paulo/SP, tendo em vista que: (i) restou demonstrado na 
documentação apresentada pelo IPHAN que o edifício em questão foi avaliado como descaracterizado e sem interesse histórico, devido às diversas 
reformas que eliminaram o seu aspecto primitivo, tanto interna como externamente, o que levou o referido processo a ser indeferido pela Presidência do 
IPHAN e arquivado no Arquivo Central do IPHAN, em 16 de fevereiro de 2017; e (ii) não foi verificada omissão do Iphan na tramitação do procedimento 
de tombamento, não havendo razões que justifiquem o prosseguimento do feito, nos termos das orientações de atuação elaboradas pelo GT Patrimônio 
Cultural, no âmbito da Ação Coordenada Regularidade dos Processos de Tombamento (Documento PR-RJ-00087423/2017). Precedente: 
1.22.000.002899/2017-39 (585ª SO). 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). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP 
Nº. 1.34.004.000333/2021-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1288 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. COMPOSIÇÕES 
FERROVIÁRIAS. USO DE SINAL ACÚSTICO (BUZINA). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de representação, para apurar 
eventual poluição sonora causada pelas composições ferroviárias, da empresa Rumo Logística, em que os condutores das locomotivas estariam abusando 
do uso da buzina em qualquer dia e horário, perturbando a população, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante, a empresa 
declarou seguir a NBR n° 16.447/2016, que regulamenta as emissões sonoras dos veículos ferroviários, ressaltou, ainda, que o sinal acústico (buzina) 
tem previsão no Decreto Federal 2.089/63, ao determinar que o sinal deve ser audível e adequadamente identificado como um aviso sonoro de uma 
composição ferroviária, sendo necessário como medida de segurança. 2. Notificado o representante, este apresentou recurso informando que a ferrovia 
fica entre seu condomínio e o Rio Jacuba, e que não haveria circulação de pedestre a justificar o acionamento de buzina pelo condutor da locomotiva, 
após análise do recurso, o Membro oficiante manteve o arquivamento, uma vez que, a ferrovia atravessa a cidade, área de alta densidade demográfica, 
com pelo menos 3.000 (três mil) moradores próximos à passagem da linha férrea, sendo, portanto, recomendável o uso da buzina. 3. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento. - 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 GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.34.029.000092/2019-94 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1104 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. ATROPELAMENTOS. ADEQUAÇÃO 
AMBIENTAL DE RODOVIAS FEDERAIS. PROFAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual aumento de 
atropelamentos de animais silvestres na BR-459, entre os KM 18 a 26, nos municípios de Lorena e Piquete/SP, tendo em vista que: (i) a PRF informou 
que não detém registros de ocorrências envolvendo atropelamentos de animais no trecho compreendido entre o KM 0 e 32 da citada rodovia; (ii) o 
ICMBio informou que o trecho indicado na representação não se insere nos limites da APA da Serra da Mantiqueira, e que, a rodovia, ao tempo de sua 
construção, não possuía licenciamento ambiental com indicação de medidas protetivas de fauna; (iii) o IBAMA e o DNIT firmaram Termo de 
Compromisso de Regularização Ambiental em decorrência do Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis - PROFAS, visando a 
regularização da questão; e (iv) a regularização ambiental de rodovias é atividade complexa que é efetuada em diversas etapas, e, no caso em tela, tem 
previsão para durar até 2026- 2033, não sendo razoável o acompanhamento da execução do programa por parte dos órgãos responsáveis quando ausentes 
indícios de irregularidades. Precedentes: 1.27.002.000460/2017-75. 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). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000220/2018-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1052 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA PROTETORA DE MANGUE E CURSO D'ÁGUA. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRAIA E 
TERRENO DE MARINHA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade na instalação do Condomínio Sun Beach 
Residence em Área de Preservação Permanente de restinga protetora de mangue e de curdo hídrico, e em área de praia e Terreno de Marinha, no Canto 
do Mar/Enseada, no município de São Sebastião/SP, tendo em vista que: (i) os danos causados às APPs foram integralmente resolvidos por meio de 
judicialização na ACP n. 0005423-82.2007.8.26.05 (587.01.2007.005423-4/000000-000) promovida pelo Ministério Público Estadual, onde foi firmado 
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, o qual foi integralmente executado, ensejando o arquivamento da demanda; (ii) segundo os Ofícios 
SEI nº 67635/2021 e 80843/2020 da SPU, o condomínio não foi erigido em área de praia ou de uso comum do povo, sendo que em 1953 o mar estava 
bem avançado sobre o continente, mas sofreu `progressivo movimento de progradação em sua linha da costa entre 1953 a 1977', resultando na retração 
do `nível do mar' (na época da implantação do condomínio entre 1985/1989), porém atualmente se encontra em processo inverso; (iii) também, segundo 
a SPU, quanto às áreas sobrepostas a Terreno de Marinha, que atualmente se constituem em lotes condominiais, alguns proprietários já solicitaram a 
regularização para obtenção de RIP, e os demais estão no prazo de regularização, resultado da demarcação do trecho, sendo a matéria objeto de 
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procedimento próprio, segundo informou o Procurador da República oficiante; (iv) o empreendimento foi autorizado pelo órgão ambiental competente 
na época (Dprn/SP). Precedentes: 1.25.007.000066/2018-42 (Voto nº 5042/2019, SO n. 559ª, de 20.11.2019) e 1.33.007.000250/2018-11 (Voto nº 
4938/2019, SO n. 559ª, de 20.11.2019). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000274/2018-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1087 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO. PONTE DO IMPERADOR. TOMBAMENTO ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
inquérito civil instaurado para apurar eventual dano à Ponte do Imperador, decorrente do uso para atracagem de catamarã, no Município de Aracaju/SE, 
tendo em vista que: (i) o imóvel encontra-se tombado pelo governo do Estado de Sergipe, conforme o Decreto Estadual nº 29.556/13; (i i) o Iphan 
informou que a Ponte do Imperador não possui tombamento federal, de sorte a não deter competência para fiscalizar o bem; (iii) a Marinha do Brasil 
informou que a Capitania dos Portos não possui competência para autorização do uso da citada ponte; e (iv) não há motivo apto a atrair a competência 
da União, ausente, portanto, o interesse federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, 
nos termos do artigo 17-§1º da Resolução 87/2010- CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. JF/MS-0000343-52.2019.4.03.6000-AOPPOR - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 2799 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE 
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. TRANSGÊNICOS. CULTIVO DE SOJA GENETICAMENTE 
MODIFICADA. RECUSA DO MPF EM OFERECER PROPOSTA DO ANPP. 1. Não cabe a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) - 
incidente instaurado no âmbito da Ação Penal 0000343-52.2019.4.03.6000 - na qual se apura possível prática do delito descrito no artigo 27 da Lei nº 
11.105/06, consistente em liberar soja geneticamente modificada tolerante ao herbicida glifosato a menos de 500 metros do Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena, no Estado do Mato Grosso do Sul, na área de 5,1 hectares, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e 
entidades de registro e fiscalização, tendo em vista que, após uma análise perfunctória dos autos, verifica-se a existência de óbices quanto ao oferecimento 
do acordo benéfico à ré, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, pois: (i) a acusada foi condenada, em outro procedimento criminal, à 
pena de 08 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado pelo crime do artigo 1° da Lei 9.613/98 ( Lavagem de Capitais de forma reiterada e em 
contexto de organização criminosa) e, ainda que a defesa tenha obtido êxito na redução de sua pena em sede recursal e não tenha transitado em julgado, 
está demostrada sua conduta criminosa reiterada, habitual e profissional, conforme elementos probatórios apurados na cópia da sentença condenatória 
prolatada nos autos da Ação Penal nº 5001138- 89.20l5.4.04.7000 (Operação Denarius); e ( ii ) conforme pontuado pelo Procurador da República 
oficiante, os autos revelam, nos termos da cópia da peça de resposta à acusação, que a ré não confessou formalmente em termo próprio, a prática de 
infração penal. . As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da 
edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, 
considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 4ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, 
mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do 
CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000- IANPP) 3. A Orientação definiu, também, em seu item 2, alínea "e", como requisito para 
o cabimento do ANPP: "não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada 
ou profissional, salvo no caso de infrações penais pretéritas insignificantes". Por outro lado, na alínea "b" do citado item 2 da Orientação, é requisito para 
a formulação da proposta do ANPP a "confissão formal e circunstanciada da infração penal, preferencialmente em termo próprio". No caso, ambos os 
requisitos previstos no art. 28-A do CPP não foram preenchidos. 4. Voto pela não admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução penal, 
eis que não preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-B Nº. 1.14.004.000080/2021-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 795 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INCRA. PROJETO DE ASSENTAMENTO QUIJINGUE (BA 0872000). RESOLUÇÃO 
CONAMA Nº 458/2013. ADI 5.547. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir do desmembramento da NF 
1.14.006.000207/2020-35 para apurar eventual ausência de licenciamento ambiental no Projeto de Assentamento Quinjigue (BA 0872000), no Município 
de Quijingue/BA, tendo em vista que, conforme informações da Superintendência Regional do Incra/BA, em 15/03/2021, o Projeto de Assentamento em 
análise teve licença ambiental simplificada expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos-INEMA (Portaria 10.418/2008), nos termos 
da Resolução CONAMA n. 458/2013, declarada constitucional pelo STF, em 22/09/2020 (ADI 5547). 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). 114) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 1.15.001.000103/2020-33 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1113 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO EM SOLO 
NÃO EDIFICÁVEL. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no 
artigo 64 da Lei 9.605/98, referente a construção de uma barraca (120m2) em solo não edificável, sem a devida permissão do órgão competente, em área 
de marinha da Praia de Canoa Quebrada, em Aracati/CE, tendo em vista que, em que pese já ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação 
ao crime investigado, nos termos do art.109, VI do CP, uma vez que os fatos ocorreram em junho/2016 e a pena máxima do crime do art. 64 da Lei nº 
9.605/98 é de apenas 1 ano de detenção, faz-se necessária a comprovação nos autos da adoção das medidas cíveis de recomposição ambiental ou 
justificativa para não o fazer, nos termos do Enunciado nº 56_4ª CCR Precedente: 1.13.000.002576/2019-16, 583ª SO. 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). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE ITAPEMIRIM-ES Nº. 1.17.001.000087/2020-12 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1095 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. LANÇAMENTO DE MISTURA OLEOSA 
NO MAR. PLATAFORMA FPSO ESPÍRITO SANTO. SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar irregularidade consubstanciada no lançamento de 100 (cem) litros de mistura oleosa no mar em desacordo com as exigências legais, ocorrido 
na Plataforma FPSO Espírito Santo, Município de Presidente Kennedy/ES, tendo em vista: (i) a aplicação de multa administrativa no expressivo valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem comprovação de efetivo pagamento; e (ii) conforme afirmou o relatório do auto de infração lavrado pelo IBAMA, 
os resíduos de substâncias químicas persistentes no meio ambiente são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, comprometendo 
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o ecossistema de cada região, revelam a necessidade de continuidade da persecução na esfera cível visando à efetiva reparação integral do dano ambiental 
causado nas modalidades cabíveis. Precedentes: PP 1.16.000.002800/2020-00 (585ª SO) e IC 1.30.001.001160/2018-17 (581ª SO). 2. Quanto ao aspecto 
criminal, há nos autos indícios de autoria e prova de materialidade do crime ambiental suficientes para o oferecimento de denúncia, pois a conduta 
amolda-se ao previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei 9.605/98 em conformidade com o Enunciado 55/4ª CCR. 3. Voto pela não homologação do arquivamento, 
para a continuidade do apuratório. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000772/2020-81 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1092 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. REASSENTAMENTO DE PONTO COMERCIAL. BARRACAS. 
POSSIBILIDADE DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA ONDE TRABALHAVAM. ATIVIDADE ECONÔMICA ATINGIDA PELO ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar a reivindicação de compra de um terreno próximo às margens da BR 381 para fins de reassentamento do ponto comercial das 
barracas de venda de quarenta famílias, supostamente em situação de vulnerabilidade social, seja porque sua atividade econômica foi atingida pelo 
rompimento da Barragem de Fundão, de responsabilidade da Samarco S/A e Vale S/A, no Município de Mariana/MG, ou em razão de notícia da 
duplicação da citada BR, a qual foi sobrestada pelo DNIT, fato ocorrido no Município de Periquito/MG, no âmbito da Força Tarefa Rio Doce, tendo em 
vista que não há indícios de irregularidades atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Precedentes: PA 1.17.004.000143/2019-47 
(584ª SO) e IC 1.22.000.005098/2018-14 (574ª SO). 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC para o eventual exercício de sua 
função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no 
âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000228/2020-90 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1089 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DE CURSO D'ÁGUA. EDIFICAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado 
para apurar notícia de construção realizada nas proximidades de curso d'água com autorização do Município de Itajubá/MG, tendo em vista que a 
edificação está localizado a mais de 300 metros de corpo hídrico de domínio federal mais próximo (Rio Sapucaí), verificado por meio de ferramenta 
disponível no Portal do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) e a partir das coordenadas geográficas enviadas pelo 
manifestante, segundo o Procurador oficiante, não havendo motivo apto a atrair a competência da União, ausente, portanto, o interesse federal, nos termos 
do art. 109, IV, da CF. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a recomendação de notificação 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 REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.000.002063/2016-16 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 973 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PONTE SOBRE RIO ARAGUAIA. INTERLIGAÇÃO DOS ESTADOS 
DO PARÁ E TOCANTINS. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível 
descumprimento de condicionantes da Licença de Instalação da ponte sobre o Rio Araguaia, que interliga os Estado do Pará e Tocantins, bem como das 
condicionantes da Autorização de Supressão Vegetal do empreendimento, sob responsabilidade do DNIT, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo 
membro oficiante, foi realizada vistoria técnica pelo IBAMA nas obras de pavimentação da Rodovia BR- 230/PA, entre os dias 24 e 30/11/2019, inclusive 
na divisa dos estados do Pará e do Tocantins, que constatou a conclusão das obras da ponte sobre o Rio Araguaia, sem a identificação de passivo ambiental 
decorrente da construção, atestando-se a regularidade do licenciamento ambiental da edificação; e (ii) evidenciada a inexistência de dano ambiental na 
área investigada decorrente do empreendimento, não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial 
ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA 
Nº. 1.23.005.000028/2021-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do 
Voto Vencedor: 646 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento parcial de notícia de fato instaurada para apurar suposta prática do crime tipificado no art. 
50 da Lei n° 9.605/98, consistente em destruir, com uso de fogo, 193 ha (cento e noventa e três hectares) de pastagem artificial, sem autorização prévia 
do órgão ambiental competente, praticado em 14/08/1997, conforme consta dos autos e do auto de infração, acessível por meio do link fornecido pela 
autarquia federal, também constante dos autos, no Município de Ourilândia do Norte/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, pois já se passaram mais de 23 
anos entre a data dos fatos e o presente momento, considerando os fatos ocorridos em 1997. 2. Necessária a continuidade do feito, nestes mesmos autos, 
para a adoção das medidas cíveis cabíveis, para fins de reparação/compensação pelo dano ambiental praticado, ressalvada a impossibilidade de o fazer, 
em conformidade com o disposto nos Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. 3. Voto pela homologação do arquivamento quanto ao delito ambiental 
(prescrição), com determinação de prosseguimento da apuração cível nestes mesmos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000035/2021-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 970 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. 
ARQUIVAMENTO PARCIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. QUEIMA DE MADEIRA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
RECUPERAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 1. Cabe o arquivamento parcial de notícia de fato criminal autuada 
para apurar a prática do delito tipificado no art. 50 da Lei nº 9.605/98, decorrente da queima de 50.000m³ (cinquenta mil metros cúbicos) de material 
lenhoso, sem autorização da autoridade ambiental competente, no município de Ourilândia do Norte/PA, fato autuado em 03/09/99 (conforme consta dos 
autos e auto de infração, por meio do link fornecido pelo órgão ambiental), tendo em vista que: (i) o delito tipificado encontra-se abarcado pela prescrição 
da pretensão punitiva, considerando os termos do art. 109, V, do Código Penal, pois entre a data dos fatos e presente momento já se passaram quase 
21(vinte e um anos), considerando os fatos ocorridos em 1999. 2. Necessária a continuidade do feito, nestes mesmos autos, para a adoção das medidas 
cíveis cabíveis, para fins de reparação/compensação pelo dano ambiental praticado, ressalvada a impossibilidade de o fazer, em conformidade com o 
disposto nos Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. 3. Voto pela homologação do arquivamento quanto ao delito ambiental (prescrição), com determinação 
de prosseguimento da apuração cível nestes mesmos autos. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000041/2021-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 791 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
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AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PRIVADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar a prática de crime ambiental contra a flora (art. 38 e seg. da Lei 9.605/98), consistente 
em destruir 98,23 (noventa e oito vírgula vinte e três) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização 
da autoridade ambiental competente, dentro da APA Estadual Triunfo do Xingu, em São Feliz do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de 
comunicação da lavratura do Auto de Infração nº 5RATP9JP, do Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo 
das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas mas em área privada, no interior da APA Estadual Triunfo do 
Xingu, que tem sua gestão sobre competência do Ideflorbio (órgão gestor de Unidades de Conservação Estaduais); e (ii) a mera atuação administrativa 
do IBAMA no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedentes: JF-RJ-INQ- 5093489-70.2019.4.02.5101; 
1.22.021.000091/2021-55. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do 
Projeto Amazônia Protege. - 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). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 
1.23.005.000092/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1154 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual prática 
de crime previsto nos art. 38 e seg. da Lei n. 9.605/98, consistente em destruir 7,65 (sete vírgula sessenta e cinco) hectares de vegetação nativa, objeto 
de preservação especial, sem licença ambiental da autoridade competente, no sítio Nossa Senhora Aparecida, Município de São Félix do Xingu-PA, tendo 
em vista que: (i) segundo informações do Ibama (AI nº I02EX3LZ4), a infração ambiental ocorreu em área privada, não havendo, portanto, ofensa/lesão 
direta a bens e serviços de interesse da União ou suas autarquias e empresas públicas, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal; e (ii) a 
mera atuação administrativa do IBAMA no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF Criminal nº 
1.23.005.000047/2021-14 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000102/2020-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1067 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE FLORESTAL. FUNCIONAMENTO DE MADEIREIRA SEM LICENÇA. 
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ/PA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar o funcionamento de atividade 
madeireira (PINHÃO MADEIRAS LTDA.) sem o carimbo do Regime Especial de Transporte (RET), no Município de Jacundá/PA, tendo em vista que: 
(i) conforme Auto de Infração Ibama n. 212774-B e respectivo relatório, de 19/9/1997, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos 
do art. 109, V, CP, ante o transcurso de mais de 23 (vinte e três) anos da infração, cuja pena máxima prevista era de 1 (um) ano de prisão simples, nos 
termos do art. 26, alínea 'i', da Lei n. 4.771/65; (ii) o Ibama ressalta que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das 
Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios federais e das terras indígenas, e sim em área privada; (iii) ausente informação nos autos do 
processo administrativo sobre o quantitativo de madeira comercializado, espécie e possível origem do produto florestal, inexistente informações 
consistente para o cálculo de débito de reposição florestal, nem tão pouco para indicar medidas para reparação do dano ambiental; (iv) 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; e (v) apesar da reprovabilidade do comportamento, a medida administrativa aplicada - 
multa de R$ 1.903,86 (mil novecentos e três reais e oitenta e seis centavos) em valores atualizados, cuja execução está em curso, mostra-se medida 
suficiente para alcançar o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral de ilícitos ambientais. 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). 124) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000066/2021-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 975 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL SAINT-HILAIRE/LANGE. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato criminal instaurada para apurar a supressão de 1 ha (um hectare) de vegetação nativa, do bioma Mata Atlântica, sem autorização 
ambiental e no interior de Unidade de Conservação federal, Parque Nacional Saint-Hilaire/Lange, caracterizando o crime do art. 40, da Lei n. 9.605/98, 
no Município de Paranaguá/PR, tendo em vista que: (i) conforme Auto de Infração IBAMA n. 492643-D e respectivo relatório, de 16/11/2006, ocorreu 
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, III, CP, ante o transcurso de mais de 14 (quatorze) anos da infração, cuja pena 
máxima prevista é de 5 (cinco) anos de reclusão; (ii) a supressão ocorreu para o cultivo de roça de banana para subsistência, tendo sido aplicada pena de 
multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao infrator, que é posseiro na área desde antes da criação do Parna, com baixa renda e baixo 
grau de escolaridade, sendo suficiente a medida administrativa aplicada - multa, embargo e recuperação da área degradada. Precedente: IC n. 
1.28.000.001717/2018-70 (583ª SO, de 24/02/2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.008.000072/2021-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 981 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
SEGURANÇA DE BARRAGEM. USINA HIDRELÉTRICA DE SANTA CLARA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
acompanhar a adoção de medidas cabíveis em relação à barragem da Usina Hidrelétrica Santa Clara (SNISB 5072), localizada no município de 
Candói/PR, em razão de potencial de desastres na barragem, tendo em vista que: (i) a barragem da usina hidrelétrica tem dano potencial alto e categoria 
de risco baixo, porém a Aneel/Procuradoria Federal informou que a UHE possui de Plano de Segurança de Barragens (PSB) e Plano de Ação de 
Emergência (PAE), foi fiscalizada em 2019 e a revisão Periódica de Segurança tem previsão de conclusão até dezembro de 2022; (ii) a Aneel juntamente 
com a Ana estão adotando providências para disponibilizar informações atualizadas, as quais foram recebidas no âmbito da campanha de recebimento 
do FSB, que teve fim em 31 de janeiro de 2021, período no qual notaram inconsistências nas informações no sistema eletrônico que já estão sendo 
corrigidas; (iii) a empreendedora informou que possui Plano de Segurança de Barragem, o qual atende às exigências legais e às Defesas Civis dos 
municípios de Condói, Pinhão e Foz do Rio Jordão (atingidos em eventual rompimento), conta com tecnologia recente de concreto compacto de rolo 
(CCR), implementou as medidas exigidas, incluindo planos de cheia, de evacuação de pessoas e zonas de alto salvamento, sendo que a manutenção da 
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estrutura é acompanhada periodicamente por meio de sondagens em drenos de junta e de cortina, leituras sistêmicas dos medidores tri-ortogonais de 
deslocamento e Avaliações Técnicas, quando ao estado geral do maciço e de fundação, e que o acompanhamento técnico é feito pela Copel, contratada 
para efetuar a operação de manutenção de rotina, a preventiva mensalmente, as quais se resumem às medições de nível dos drenos de junta, de cortina e 
dos deslocamentos dos medidores tri-ortogonais, de modo que o relatório mensal indica as mudanças no barramento e eventuais ações. Precedente: 
1.25.008.000155/2020-01. 2. Necessário instaurar Procedimento Administrativo de acompanhamento do empreendimento, ao menos até a conclusão da 
elaboração da Revisão Periódica de Segurança (dez/2022) e a verificação de implantação do Plano de Contingência PLANCON, conforme orientação da 
Defesa Civil. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. 
Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de PA de acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000107/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 876 – Ementa: NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA ICTIOLÓGICA. ATOS TENDENTES DE PESCA. EMBARCAÇÃO. APREENSÃO DE PETRECHOS (GELO E REDES). RIO 
MAMPITUBA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada com o objetivo de apurar ilícito ambiental consistente em atos tendentes 
de pesca (arts. 34 e 36 da Lei 9.605/98), pela Embarcação Victorinha Mar I, que se dirigia para o local de pesca munida de gelo e petrechos (rede), com 
a autorização de pesca já vencida, na Barra do Rio Mampituba, em Torres/RS, tendo em vista que: (i) o fato descrito é atípico (atos preparatórios ou 
tendentes de pesca), constituindo infração administrativa, nos termos do artigo 37 do Decreto nº 6.514/08; e (ii) a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal - Ibama, que aplicou multas à proprietária da embarcação no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e 
duzentos reais) e ao responsável pela embarcação no momento da fiscalização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo suficiente para repreender 
os autuados e desestimular a repetição da conduta subjacente aos atos preparatórios para a pesca, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais 
no âmbito do MPF. Precedente: 1.30.009.000299/2019-46. 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). 127) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000135/2018-71 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 824 – Ementa: DECLINAÇÃO PARCIAL DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. INDÚSTRIA DE ASFALTO. EMISSÃO DE FUMAÇA. 
COMUNIDADE DO QUILOMBO MORRO ALTO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para 
apurar a prática do delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98, consistente na instalação de indústria de asfalto, de responsabilidade da empresa CONPASUL 
- Construções e Serviços Ltda, ao lado de uma lagoa, na localidade de Morro Alto, no Município de Maquiné/RS, gerando impactos aos moradores dos 
arredores e à comunidade do Quilombo Morro Alto, em razão da emissão de fumaça, tendo em vista que: (i) o DNIT informou que a empresa está, de 
fato, situada em acesso rodoviário de sua responsabilidade, porém `fora da faixa de domínio da rodovia e as atividades desta não impactam no 
funcionamento da via'; e (ii) a SPU esclareceu que inexiste imóvel da União sobreposto com o local onde funciona a empresa CONPASU. 2. Considerando 
que a poluição atmosférica gerada pelo empreendimento prejudicou os moradores locais, bem como a comunidade Quilombola Morro Alto, e que a 
empresa tinha plena ciência que suas atividades, da forma como estavam sendo desenvolvidas, afetaria a comunidade local, prejudicando sua qualidade 
de vida e sua saúde, resta caracterizada a legitimidade do MPF para pleitear a indenização pelos danos materiais, difusos e coletivos, gerados pela 
atividade desenvolvida em desconformidade com a licença ambiental, conforme consignado pelo Membro oficiante. 3. Recomendável a comunicação do 
representante acerca da promoção de declínio de atribuições, nos termos do Enunciado 9/4ª CCR. 4. Voto pela homologação da declinação de atribuições 
quanto a questão criminal, retornando os autos conclusos ao Procurador oficiante, conforme solicitado, para análise da responsabilidade cível pelos fatos 
investigados. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002868/2017-
04 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1112 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO (PA). TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA (TAC). DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ESTRUTURAS DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA. CUMPRIMENTO INTEGRAL 
DO TAC. 1. Cabe o arquivamento de PA instaurado para acompanhar o cumprimento do TAC celebrado em 10 de maio de 2016, prevendo a demolição 
e completa retirada de estruturas das empresas compromissárias do Parque Nacional da Tijuca, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no Rio de Janeiro, 
tendo vista que, de acordo com a documentação nos autos e conforme concluiu o Membro oficiante, em que pese o descumprimento do prazo acordado 
no TAC, as empresas efetuaram a demolição e completa retirada das estruturas instaladas na área, cumprindo com as cláusulas segunda, terceira e quarta 
que, de acordo com a Nota Técnica nº 02/2020/PARNA-Tijuca/ICMBio, emitida em março de 2020, eram as restantes para finalização do referido TAC, 
tendo, ainda, havido recuperação ambiental da área degradada, por meio de recomposição vegetal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000289/2016-29 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1101 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO 
(FMP). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual ocupação irregular de faixa marginal de proteção do Rio Paraíba do 
Sul, no Município de Barra do Piraí/RJ, tendo em vista que: (i) o INEA informou que, apesar de ter sido constatada a ocupação parcial da FMP, foi 
exigido compensação ambiental como condição de validade de licença de operação; (ii) foi autorizada a permanência das estruturas que estão ocupando 
parcialmente a FMP demarcada através da planta INEA nº (06-03) 3-2-4-4502; e (iii) foi emitida a LO nº IN041847, não havendo irregularidades a serem 
apuradas no presente procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000283/2021-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1085 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. PASSERIFORME. CATIVEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática de 
crime previsto no art. 29 da Lei 9.605/98, consubstanciado em manter em cativeiro 1 (um) espécime da fauna silvestre (Sporophila caerulescens) em 
gaiola, sem autorização da autoridade competente, no Município de Nova Friburgo/RJ, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal, que apreendeu o animal encontrado e aplicou multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo 
suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 
Precedente: PRM/SOR-3411.2017.000189-6- INQ; 1.13.000.003760/2020-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
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instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.33.000.002614/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 897 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. DEIXAR DE ATENDER À NOTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal instaurada para apurar fato delito tipificado no art. 68 da Lei 9.605/98, consistente em deixar de atender à notificação expedida pelo 
Ibama, no prazo concedido, para prestar informações sobre uma ave apreendida, porquanto a espécime e a anilha constam no seu plantel, no Município 
de Florianópolis/SC, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no 
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção 
de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.33.003.000086/2021-87 (SO 586, Voto n. 896/2021/4ª 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). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000307/2020-04 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 995 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BALEIA FRANCA. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE 
LAGUNA/SC. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção irregular de duas residências em área de uso restrito na 
APA da Baleia Franca e em APP de restinga, no Município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) embora noticiado o ajuizamento de ACP em face de 
um dos infratores, não foi juntada a petição inicial nos autos, como recomenda o Enunciado n. 11 - 4ª CCR, nem constam informações sobre as medidas 
adotadas em relação ao segundo infrator, que edificou irregularmente residência de dois pavimentos; e (ii) é necessária a recuperação da área degrada, 
mediante a demolição das edificações irregulares, com remoção dos entulhos e recuperação ambiental da área, por meio elaboração e execução de Projeto 
de Recuperação da Área Degradada (PRAD) a ser aprovado pelos órgãos ambientais e comprovação nestes autos da composição civil dos danos 
ambientais, consistente no pagamento de prestação pecuniária pelo dano ambiental provocado a bem da União de relevante interesse coletivo e 
importância ambiental, comprovando-se nestes autos as medidas adotadas em relação a todos os investigados. 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). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.002728/2021-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1088 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. REVOGAÇÃO / CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar eventual dano ambiental decorrente de atuação irregular 
de empresa de concreto, que não possuiria as devidas licenças ambientais para o exercício de sua atividade, no Município de São Paulo/SP, tendo em 
vista que não há dano, efetivo ou potencial, 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, conforme Enunciado nº 7 da 4ª CCR, não se vislumbrando a necessidade de adoção de 
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF.. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.34.012.000103/2021-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1051 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o delito do art. 68 da Lei 9.605/98, consistente no descumprimento de notificação pela 
Petrobras S/A, na qual o Ibama solicitava que apresentasse comprovação de regularidade do registro nos conselhos de classe dos profissionais contratados 
pelas empresas V&S Ambientais e Nemus, consumado no município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo suficiente para repreender o 
autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF; (ii) não há danos ambientais 
aptos a serem apurados na esfera cível. Precedente: 1.13.000.000651/2018-23 (Voto nº 5154/2019, SO n. 559ª, de 20.11.2019). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-INQ-5024461-49.2018.4.02.5101 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1057 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO. FURTO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO EM PRÉDIO PÚBLICO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar o delito do art. 155, § 4º, IV, do CPB, consistente no furto de duas maçanetas de bronze de 
elevado valor cultural e histórico do prédio do IPHAN, localizado na Av. Rio Branco, no município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) 
conquanto presente a materialidade delitiva, não foi possível identificar a autoria, apesar das diligências na obtenção de filmagens de câmeras de segurança 
dos prédios vizinhos, localizadas nos edifícios vizinhos Cardeal, Visconde de Itaboraí e Central RB 53, porém a primeira não captou a fachada do prédio 
do Iphan e as demais não tinham as imagens disponíveis, pois guardadas por penas 30 (trinta) e 90 (noventa) dias. Foi possível verificar que havia um 
veículo da empresa de energia elétrica (Light) nas proximidades, tendo sido ouvidos os funcionários que trabalhavam nas redondezas próximo ao horário 
da ocorrência, além disso do vigilante do edifício sede do Iphan, os quais nada viram ou souberam informar; (ii) não há mais diligências aptas a justificar 
a continuidade deste IPL para identificar a autoria delitiva. 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 - RIO DE 
JANEIRO Nº. JF-RJ-5092930-16.2019.4.02.5101-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
991 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SAIBRO. LAVRA SEM 
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar crime tipificado no art. 55, da Lei 
9.605/98, consistente na lavra ou extração de minério (saibro) sem autorização do órgão competente, no município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista 
que: (i) O Ibama informou que houve a paralisação da lavra minerária desde setembro/2015, quando a atividade foi interditada pelo Inea, conforme Auto 
de Medidas Cautelares nº 0911; (ii) cessando a consumação do delito há mais de quatro anos, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, por 
força do art. 109, V, do Código Penal. 2. Necessária a adoção de medidas cabíveis no âmbito cível, por meio da instauração de procedimento cível 
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próprio, caso ainda não tenha sido instaurado, para fins da recuperação ambiental integral ou reparação/compensação pelo dano ambiental praticado, 
ressalvada a impossibilidade de fazê-lo, em conformidade com o disposto nos Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. Precedente: 1.23.000.000787/2020-10 
(SO n. 583ª, de 24.2.2021) 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 4. Voto por homologar o arquivamento, com determinação de instauração de novo procedimento para apurar a questão cível. - 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 - AMAPÁ Nº. SUBLJ-AP-1000178-72.2020.4.01.3101-RPCR - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 993 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LINHAS DE TRANSMISSÃO. CONDICIONANTES. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
RESEX CAJARI. DANOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal no 
âmbito da Representação Criminal nº 1000178-72.2020.4.01.3101, na qual é apurada a prática dos crimes previstos nos arts. 40 e 60 da Lei nº 9.605/98, 
consistente em causar dano a Unidade de Conservação e fazer funcionar empreendimento em desacordo com licença ambiental, consistente na 
manutenção de resíduos sólidos no interior da RESEX Cajari após manutenção das linhas de transmissão, tendo em vista que: (i) restaram configurados 
os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal a justificar a propositura do expediente de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP; 
(ii) não constam dos autos elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional dos investigados; e (iii) eventuais 
autuações administrativas pretéritas do Ibama/ICMBio atribuídas aos investigados, sem registro de ações ou condenações criminais que demonstrem a 
habitualidade e reiteração da conduta, não consubstanciam elementos objetivos capazes de impedir a formalização do ANPP, visto que não se encontram 
elencadas nas hipóteses previstas no § 2º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal. 2. Voto pela admissibilidade da propositura do Acordo de Não 
Persecução Penal, facultando-se ao membro oficiante, 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 por outras deliberações (Acordo De Não 
Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 08116.000277/99-14 - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1261 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. ATERRO E OCUPAÇÃO IRREGULAR. RETIRADA 
DAS OCUPAÇÕES. INSTAURAÇÃO DE PA DE ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia 
de aterro e ocupações irregulares, em área de aproximadamente 1,5 (um vírgula cinco) ha de mangue, situada na esquina da Av. D. João VI com a Rua 
José da Silva Lucena, no bairro de Imbiribeira, no Município de Recife/PE, tendo em vista que: (i) de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente, a retirada das ocupações/construções irregulares estabelecidas na área de preservação permanente foi concluída em 
06/06/2017; e (ii) determinou-se a instauração de PA de Acompanhamento para acompanhar a implementação de medidas pelo Município do Recife/PE 
com vistas à reparação/compensação do dano ambiental observado no local, descritos pelo IBAMA, no Relatório de Fiscalização nº 43/2019-NUFIS-
PE/DITEC- PE/SUPES PE, datado de 30/07/2019, concernente à remoção de lixo do local e não recomposição de mangue. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000250/2021-43 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 886 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA COSTA DOS CORAIS. VISITAÇÃO FORA DO 
HORÁRIO ESTABELECIDO EM REGULAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o crime tipificado no 
art. 60 da Lei 9.605/98, consistente na prestação do serviço turístico de visitação das piscinas naturais da APA Costa dos Corais, no Município de 
Maragogi/AL, fora do horário estabelecido em regulamento oficial, tendo em vista que: (i) não há registro de dano ambiental efetivo à fauna e flora local 
em decorrência da infração praticada, inexistindo reparação ou compensação a serem perseguidas; e (ii) a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e suspendeu a atividade do 
empreendedor pelo período de 15 (quinze) dias, medidas suficientes para desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas 
adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.30.017.000028/2013-04. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000382/2021-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1084 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. COSTA DOS CORAIS. PASSEIO NÁUTICO. PISCINA NATURAL. PERÍODO NÃO 
PERMITIDO (MARÉ FECHADA). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações encaminhadas pelo 
ICMBio, para apurar conduta, em desacordo com as regulamentações da APA Costa dos Corais, consistente em realizar passeio náutico remunerado para 
a piscina natural do Toque, embarcação denominada `Maria Vitória I', em área inserida no interior da Unidade de Conservação, durante período não 
permitido (maré fechada), no Município de São Miguel dos Milagres/AL, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela 
autarquia ambiental federal, que aplicou multa administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado e 
desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF 2. Quanto à esfera penal, a conduta 
demonstra ser atípica, uma vez que o relatório do ICMBio revela não haver dano ao meio ambiente ou qualquer comprometimento da biota, dos recursos 
naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade do ecossistema. 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). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000284/2015-80 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1126 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APP). RIO SÃO FRANCISCO. LEITO SECO. OCUPAÇÃO. IBAMA. TERRENO NÃO ENQUA-DRADO COMO APP. SPU NEM 
PERTENCENTE A TERRENO MARGINAL PRESUMIDO. ÁLVEO ABAN-DONADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a ocupação do leito seco do Rio São Francisco, por munícipes de São Brás/AL, tendo em vista que: (i) o IBAMA salientou que o terreno não 
pertence a Área de Preservação Permanente, haja vista que `o antigo braço do rio em questão não mais se enquadra como curso d'água perene ou 
intermitente'; (ii) a SPU informou que, realizada uma análise detalhada, o mapa sinaliza que o imóvel em questão não pertence à área de terreno Marginal 
Presumido; e (iii) consignou o Membro oficiante que a área pode ser classificada como `álveo abandonado', nos termos do art. 9º do Código de Águas. 
2. Foi encaminhada ao Município de São Brás cópia da promoção de arquivamento, para fins de realização de ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, nos termos da sua competência constitucional. 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 
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colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- AMAZONAS Nº. 1.13.000.003067/2020-44 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 827 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA RIO JUMA. MUNICÍPIO DE APUÍ/AM. 1. Não cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do crime previsto no artigo 48, da Lei 9605/98, consistente em 
impedir a regeneração natural de 13 ha (treze hectares) hectares de floresta nativa, bioma Amazônia, em área do Projeto de Assentamento do INCRA Rio 
Juma, zona rural do Município de Apuí/AM, tendo em vista que: (i) a conduta prevista no art. 48, da Lei n. 9.605/98, constitui delito permanente, cuja 
potencialidade lesiva se protrai no tempo, não se esgotando no momento da constatação da infração, mas somente quando cessa o dano; e (ii) não consta 
dos autos prova da efetiva reparação do dano ou da quitação da multa administrativa aplicada pelo IBAMA, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil reais). Precedentes: NF n. 1.23.000.001174/2020-91. 2. Cabe o arquivamento quanto ao crime de desobediência, previsto no art. 330, CP, 
considerando-se que a imposição de penalidade administrativa de multa pelo Ibama não configura o crime de desobediência, que 'é delito subsidiário e 
somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual', 
nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (RHC 98.627-SP, 5ª Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/4/2019). 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento em relação ao crime ambiental, determinando seja apresentada proposta de ANPP, avaliando-se a possibilidade do 
recolhimento da multa e de recuperação da área degradada mediante reflorestamento, como uma das condicionantes do acordo, facultando-se ao 
Procurador da República oficiante, 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 de arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 1.14.010.000116/2010-69 - Relatado por: 
Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1035 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de dano ambiental em razão de construções residenciais em área possivelmente de 
preservação permanente situadas nas proximidades do Rio Santo Antônio, Município de Santa Cruz Cabrália/BA após vistoria do IBAMA, tendo em 
vista que, quanto aos lotes de J. A., E. C., P. S., S. C. e A. J. já foram adotadas medidas para adequação ou regularização dos imóveis perante a SPU, 
bem como a determinação de instauração de PA para acompanhar os trâmites administrativos junto à citada Superintendência pelo MPF como afirmou o 
Procurador oficiante. 2. Não cabe o arquivamento relativo aos lotes do C. C., R. M. e A. E. I. Ltda, uma vez que essas apurações devem dar seguimento 
no próprio feito, pois não realizada nenhuma medida tendente à regularização ou a adequação das edificações. Precedente: IC nº 1.33.000.002126/2020-
74 (582ª SO). 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. 
Voto pela homologação do arquivamento em relação aos lotes indicados no item 1, com determinação de instauração de PA de Acompanhamento, e não 
homologação quanto aos do item 2. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001865/2020-67 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1184 – Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ESTIPULAÇÃO DA LINHA PREAMAR MÉDIA (LPM). ESTADO DO CEARÁ. 1. Cabe o arquivamento 
de procedimento preparatório cível instaurado para apurar suposta conduta irregular da Gerência Regional do Patrimônio da União no Ceará (GRPU-
CE), que, segundo a representação, teria usado de ilegalidade para aumentar a cota básica de 2,5 (dois vírgula cinco) metros para 3 (três) metros da LPM 
do Ceará, no espaço de um ano, tendo em vista que: (i) a SPU adotou a cota básica fixada com observância aos procedimentos exigidos pela Orientação 
Normativa GEADE 02/2001, a qual estipula que as ações a serem adotadas para se determinar a LPM de 1831 e, da Linha Limite de Terrenos de Marinha 
(LTM), devem ser realizados os seguintes procedimentos: I - pesquisa em documentos antigos; II - determinação da cota básica /efetiva; e III - vistorias 
no terreno. Tal metodologia se depreende de todos os dados técnicos fornecidos na Nota Informativa 2877 e seus anexos, além da coleta de depoimentos 
dos habitantes locais; (ii) a SPU/CE promoveu estudos minuciosos liderados por servidores mais experientes com o fim de estipular a cota básica e cota 
efetiva do Estado do Ceará, de forma a inexistir dúvidas quanto ao parâmetro a ser adotado, quando se elaborou dois estudos, o estudo Anexo I (relatório 
13385682), que delimitou a cota efetiva em 3m (três metros), em 16/11/04, e, posteriormente, um estudo contemporâneo, que também estabeleceu a cota 
efetiva de 3m (três metros) como a cota a ser utilizada no Estado do Ceará; e (iii) conforme apontado pelo Membro oficiante, é possível que o representante 
não tenha acessado os autos dos estudos realizados in loco e cientificamente desenvolvidos pela SPU/CE, razão pela qual, aparentemente, não tomou 
conhecimento da necessidade da fixação da Cota Básica da LPM do Ceará em 3m (três metros), e não 2,5 m (dois vírgula cinco metros). 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-CE Nº. 1.15.005.000085/2019-16 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1211 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. COLÔNIA DE PESCADORES 
PROFISSIONAIS, ARTESANAIS E AGRICULTORES Z-25 DE PARAIPABA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar danos ambientais provocados por construção irregular em área de uso comum na Praia de Porto Velho, Distrito de Lagoinha, no Município de 
Paraipaba/CE, pela Colônia de Pescadores Profissionais, Artesanais e Agricultores Z-25 do município, tendo em vista que a SPU informou o seguinte: 
(i) a área foi objeto de pedido de regularização pelos pescadores locais (processo 10154.147806/2019-89), sendo declarada de interesse público, para 
preservação ambiental e utilização sustentável dos recursos naturais no apoio da pesca artesanal da Colônia de Pescadores, fazendo parte de proposta de 
regularização fundiária por meio de Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS; (ii) a equipe de regularização fundiária efetuou visita técnica, 
concluindo pela possibilidade de regularização da intervenção, mediante TAUS; (iv) na esfera criminal, a Procuradora da República oficiante entendeu 
pela atipicidade material da conduta, diante da ausência de danos ao meio ambiente e viabilidade da regularização. Precedente: 1.17.000.002819/2018-
96. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento, com a remessa dos autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS-ES Nº. 1.17.003.000040/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1078 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLORESTA NACIONAL DO RIO PRETO. ADENTRAR COM VEÍCULO MOTORIZADO 
SEM AUTORIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar possível prática de crime ambiental por adentrar no 
interior da Floresta Nacional do Rio Preto com veículo motorizado, em desacordo com os objetivos da Unidade de Conservação, no Município de 
Conceição da Barra/ES, tendo em vista: (i) a constatação de inexistência de dano ambiental no caso e a conduta ser atípica; e (ii) o ato praticado ter sido 
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coibido administrativamente pelo ICMBio, que aplicou multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e 
desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.23.000.000857/2020-21 
(573ª Sessão Ordinária - 26.8.2020). 2. Dispensa-se a comunicação ao representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.17.004.000139/2019-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 517 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. TERMO DE COMPROMISSO. REPARAÇÃO ÀS 
VÍTIMAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDAÇÃO. REMESSA À PFDC. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar 
arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar Termo de Compromisso celebrado com o Município de Linhares, atinente à 
colaboração para execução das ações de saúde inseridas no contexto da reparação integral às vítimas do rompimento da Barragem de Fundação, em 
Mariana/MG, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Precedentes: 
1.17.004.000143/2019- 47 e 1.17.004.000140/2019-11. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, determinando-se a remessa dos 
autos à PFDC, para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE 
VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-
MS Nº. 1.21.004.000138/2020-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1170 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. CAÇA. TÉCNICA 
UTILIZADA. CEVA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposto dano ambiental, em razão da colocação 
proibida de ceva para atrair uma onça, fato ocorrido em Miranda/MS, tendo em vista que: (i) não foi identificada irregularidade no que diz respeito a 
turistas ou pistoleiros praticando tal ato, sendo encontrada uma onça pintada na área, segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA); (ii) foram 
providenciadas placas informativas para serem postas na região com a finalidade de coibir o ilícito e de orientar as pessoas; e (iii) o representante, Instituto 
do Homem Pantaneiro, informou posteriormente que não há novos fatos relevantes sobre a questão, mencionando o trabalho conjunto desenvolvido com 
a PMA para a preservação ambiental do lugar, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial 
ou judicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000935/2020-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1163 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ASSISTÊNCIA ÀS VÍTIMAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM 
MARIANA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar promoção de 
arquivamento em procedimento preparatório instaurado para apurar as medidas adotadas pela Fundação Renova, pelo Comitê Inter Federativo e pelas 
empresas Samarco S.A, Vale S.A, e BHP Billiton Brasil Ltda. para atendimento aos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão diante das 
emergências advindas da pandemia do COVID-19, tendo em vista que tal temática refere-se à defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos, questão 
afeta às atribuições da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Precedente: 1.17.002.000111/2019-61, 586ª SO. 2. Voto pelo não conhecimento 
da promoção de arquivamento, com a remessa dos autos à PFDC, para o eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000546/2021-43 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1229 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
TRANSPORTE DE MADEIRA SEM ATPF. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir da reconstituição da NF nº 
1.23.000.002725/2015-77, para apurar suposta prática de crime previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, consistente no transporte de 9 (nove) m³ de madeira 
da espécie louro, sem cobertura de ATPF, no Distrito de Icoaraci, Município de Belém/PA, tendo em vista que: (i) considerando o tipo penal enquadrado 
e a antiguidade do fato, que remonta ao ano de 1997, a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, 
inciso V, do Código Penal; e (ii) a empresa autuada ajuizou ação declaratória em desfavor do Ibama, para anulação de débito inscrito no Auto de Infração 
nº 79547-B, tendo obtido provimento no pedido de nulidade da multa aplicada pelo órgão ambiental, com o acórdão transitado em julgado no dia 23 de 
agosto de 2001- Processo nº 1997.39.00.007313 -3. 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). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002445/2017-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 852 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para 
apurar o suposto crime previsto no art. 70, II, da Lei nº 9.605/98 e art. 79 do Decreto nº 6.514/2008 em razão de ocupação irregular em APP de mangue 
por habitantes locais de baixa renda que lá iniciavam obras de construção civil para moradia, perfazendo seis pequenos casebres ainda inacabados, e para 
que fosse verificado se a Municipalidade tomou alguma providência para desocupar o local, fato ocorrido em Salinópolis/PA, tendo em vista que a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem realizando vistorias no local, conforme relatório anexado ao apuratório, autuando os infratores pela invasão 
praticada e tomando as providências administrativas adequadas como a lavratura de autos de infração e a interdição do espaço afetado, não se 
vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000093/2021-13 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1143 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AMAZÔNIA LEGAL. PROPRIEDADE PRIVADA. AUSÊNCIA 
DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
notícia de fato criminal instaurada para apurar o crime do art. 38 da Lei nº 9.605/98, consistente na destruição de 1,94 ha (um vírgula noventa e quatro 
hectares) de vegetação primária da Floresta Amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, fato 
ocorrido no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que o delito não ocorreu em área pertencente à União, nem em Unidade de Conservação 
federal, APP de rio federal ou terras indígenas, e sim em área privada, ausente, portanto, o interesse federal, nos termos do art. 109, IV, da CF e Enunciado 
n. 49 - 4ª CCR. Precedente: NF n. 1.13.000.003613/2020-47. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 90 
 

 
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. 

 

de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE MARINGA-PR Nº. 1.25.006.000621/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1201 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA RETIRADA DE CASCALHO. 1. Cabe 
o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível delito do artigo 38 da Lei 9.605/98, consistente na supressão de 
vegetação em área de preservação permanente do Rio Paraná, correspondente a 0,5 (zero vírgula cinco) ha, para a retirada de cascalho e construção de 
estrada pelos Municípios de Marilena e Loanda, na APA Federal do Rio Paraná, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que o proprietário da área 
apresentou as autorizações ambientais para extração do cascalho e, em vistoria no local, constatou que não havia evidência de extração mineral ativa, 
mas que a área carecia de recuperação; (ii) o Instituto Água e Terra (IAT) informou que houve retificação dos taludes, foi executada conservação do solo 
por meio de curvas em nível e feito o plantio de mudas, conforme laudo apresentado; e (iii) conforme concluiu o Membro oficiante, a atividade foi 
autorizada e o dano ambiental não foi expressivo porquanto foram implantadas medidas de recuperação da área. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.008.000068/2021-27 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 659 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. ÁGUAS SUPERFICIAIS. RIO MARRECAS. SEGURANÇA DE BARRAGEM. USINA 
HIDRELÉTRICA BOA VISTA II. MUNICÍPIO DE TURVO/PR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a efetiva implantação 
da Política Nacional de Segurança de Barragens em relação à barragem da Usina Hidrelétrica (UHE) Boa Vista II (SNISB 20516), situada no Rio 
Marrecas, Município de Turvo/PR, sob responsabilidade da PCH BV II-Geração de Energia S.A, tendo em vista que: (i) de acordo com a ANEEL, o 
empreendimento possui plano de segurança e plano de ação emergencial elaborados e aprovados, nos termos da Lei n. 12.334/2010, passou por 
fiscalização em 2019, todas as recomendações feitas pela Agência foram atendidas e a elaboração da Revisão Periódica de Segurança da barragem tem 
previsão de ser concluída até dezembro de 2022; (ii) a PCH BV II-Geração de Energia S.A informou que a barragem conta com uma equipe de segurança 
que realiza inspeções e manutenções periódicas e reparos quando necessário, tendo efetivado a última manutenção corretiva de segurança em julho/2020, 
com previsão de nova intervenção corretiva em fev/2021; e (iii) conforme apurado pela procuradora da República oficiante, não há indícios de má 
conservação, ausência de fiscalização ou qualquer outra irregularidade passível de acarretar risco de algum desastre na barragem, estando os dados 
essenciais sobre a barragem disponíveis em sistema informatizado da ANA e ANEEL e de acesso ao público. 2. Conforme informação da ANA, a 
barragem da UHE Boa Vista II está classificada com dano potencial associado (DPA) alto, de acordo com as potenciais perdas de vidas humanas e 
impactos sociais, econômicos e ambientais, e categoria de risco (CRI) médio, em vista das características estruturais que possam causar um acidente, 
como aspectos de projeto, integridade da barragem, estado de conservação, operação, manutenção e idade do empreendimento, sendo necessário instaurar 
Procedimento Administrativo de acompanhamento do empreendimento, ao menos até a conclusão da elaboração da Revisão Periódica de Segurança 
(dez/2022). 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto 
pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de PA de acompanhamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 155) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA Nº. 1.25.008.000088/2020-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1066 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. SÍTIO ARQUEOLÓGICO. CONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. MUNICÍPIO DE CASTRO/PR. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade do diagnóstico arqueológico da construção de rodovia estadual denominada 
Contorno Norte de Castro, no Município de Castro/PR, ante o possível impacto a sítio arqueológico do tipo lito-cerâmico existente na região, tendo em 
vista que: (i) conforme apurado pela procuradora da República oficiante, a obra que está atualmente em curso é a do acesso ao Contorno Norte de Castro, 
empreendimento diverso do Contorno, cuja área possui baixo potencial arqueológico; (ii) apesar de não ter havido o monitoramento arqueológico na obra 
de Acesso ao Contorno Norte de Castro, como determinado pelo Iphan, em vistoria realizada pela autarquia federal, não foram identificados bens 
arqueológicos e a área vistoriada não oferece os requisitos necessários para indicação de dano presumido, sem danos passíveis de reparação ou 
indenização; e (iii) o sítio lito-cerâmico mencionado na representação está localizado em trecho que foi descartado para utilização pelo empreendimento, 
não havendo obra em curso na área em que identificado o patrimônio arqueológico, nem previsão de obra nessa área no futuro, pelo que não se vislumbra, 
ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000395/2021-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1021 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LOCAL PROIBIDO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA LAGOA 
DO PEIXE. TAVARES/RS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o suposto crime previsto no art. 34, caput, da Lei 
nº 9.605/1998 consistente na pesca de 01 (um) peixe em local proibido, acompanhado de três caniços de fibra, três molinetes, três pedaços de cano de 
pvc branco, uma pá com cabo de madeira praticado por dois investigados, fato ocorrido no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, em Tavares/RS, tendo 
em vista que o pescado e os apetrechos de pesca foram apreendidos, assim como o ato em análise foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental 
competente, que aplicou multa no valor total de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais), com base na dosimetria da pena que prevê a sanção 
pecuniária variando entre R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a 
repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF Criminal nº 1.25.007.000028/2021-95 
(584ª SO). 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). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003934/2020-81 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1222 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. VENDA DA SEDE DO GRUPO ESCOTEIRO 
GEORG BLACK. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível para apurar irregularidades na venda da sede do Centenário Grupo 
Escoteiro Georg Black, localizado no interior do Clube Sogipa, em Porto Alegre/RS, tendo em vista que: (i) existe pedido de tombamento da referida 
sede escoteira em processamento, nos termos do Processo SEI 20.0.000061062-4- EPAHC/CMC/SMC, conforme informado pelo Iphan, sem quaisquer 
indícios nos autos de irregularidade no tramitar do procedimento; e (ii) a Nota Técnica nº 42/2021/COTEC IPHAN-S/IPHAN-RS (2488772) informa que 
até o presente momento não há manifestação a respeito do pedido de tombamento, que está em fase de instrução processual; (iii) o Iphan declarou que a 
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referida nota técnica prevê prazo de até 05 (cinco) anos para informar o deferimento ou indeferimento do pedido de tombamento e esclarece que os 
processos de tombamento que lá tramitam podem extrapolar o tempo previsto, em função da complexidade do pedido, do tempo necessário para estudos 
e levantamentos e da disponibilidade de técnicos para as análises; e (iv) constatada a regularidade da questão e não existindo providências adicionais a 
serem tomadas pelo MPF no feito, a medida mais adequada que se impõe é o arquivamento do feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003951/2017-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1181 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
GESTÃO AMBIENTAL. FAUNA. IRREGULARIDADES NA SOLTURA DE ANIMAIS SILVESTRES PELO IBAMA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades em procedimento do Ibama na soltura de animais do CRT da Fundação Zoobotânica do 
RS, localizado no Zoológico de Sapucaia do Sul, tendo em vista que: (i) das informações colhidas nos autos, restou demonstrada a correção das 
irregularidades investigadas; e (ii) quanto às condições precárias nas quais funciona o Cetas de Porto Alegre, tal matéria está sendo analisada no âmbito 
do IC 1.29.000.004112/2018-01, que trata especificamente dos procedimentos necessários à reforma e ocupação da nova sede do CETAS de Porto Alegre. 
2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000055/2021-58 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1216 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. DESCARTE IRREGULAR DE PETRÓLEO. PLATAFORMA CIDADE DE SANTOS 
(MV-20-FPSO). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir de representação, para apurar possível descarte irregular de petróleo 
na plataforma MV-20-FPSO denominada Cidade de Santos, operada pelas empresas PETROBRAS e MODEC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda., 
tendo em vista que, conforme apurado pelo Membro oficiante, não há descarte de petróleo na referida plataforma, mas somente de água produzida e 
drenagem da plataforma (água oleosa), que são subprodutos do processo de tratamento do óleo, e que atende a forma prevista na legislação brasileira, 
não havendo qualquer irregularidade ambiental no interior da plataforma. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000101/2020-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1149 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO 
CULTURAL ARQUITETÔNICO. MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE NITERÓI. ILHA DE BOA VIAGEM. BENS TOMBADOS. 
FUNDEAMENTO DE NAVIO-PLATAFORMA P-70. BAÍA DE GUANABARA. NITERÓI/RJ. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar suposto impacto ambiental ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói, tombado por lei municipal, e à Ilha de Boa viagem, 
tombada pelo Iphan, provocado pelo fundeamento do navio-plataforma P-70 na Baía de Guanabara, próximo à praia de Boa Viagem, em Niterói/RJ, 
tendo em vista que: (i) segundo informado pela Marinha do Brasil, o local é designado em cartas náuticas para o posicionamento de embarcações, sem 
impedimento legal para o fundeamento de embarcações próximo a bens tombados, tendo o navio- plataforma P-70 ancorado na região conforme 
comunicação prévia às autoridades competentes; (ii) a Marinha esclareceu, ainda, que o deslocamento abrupto da embarcação e aproximação da costa 
decorreu do rompimento de cabos de sustentação durante evento meteorológico excepcional, o que foi devidamente contornado e comunicado, sem 
registro de danos materiais ou ambientais decorrentes; (iii) o Iphan comunicou a inexistência de norma que proíba a ancoragem de embarcações próximo 
a bens tombados, ressaltando que não entende recomendável tal delimitação; e (iv) conforme apurado pelo membro oficiante, não houve comprovação 
de danos ambientais, nem aos bens tombados, nem há registros de poluição marinha ou de qualquer incidente ambiental envolvendo o navio-plataforma 
P-70, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 
1.30.010.000247/2009-69 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1073 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
FAIXA MARGINAL DO RIO PRETO. OCUPAÇÕES IRREGULARES, ATERROS E SUPRESSÃO DE MATA CILIAR. 1. Cabe o arquivamento 
inquérito civil instaurado a partir de peças de Relatório de Inspeção da SPU e Termo de Ajustamento de Conduta entre o MPF e INEA, para apurar 
ocupações irregulares, aterros e supressão de mata ciliar em área de preservação permanente, faixa marginal de proteção do Rio Preto, sem autorização 
e licença ambientais, no Município de Rio das Flores/RJ, tendo em vista que: (i) o ente municipal informou que não mais expediu licenças com o objetivo 
de impedir o surgimento de novas construções, embargar as obras irregulares e propor ações judiciais; (ii) relatório do órgão ambiental municipal informa 
a criação de projetos educacionais voltados para a preservação do meio ambiente no município e cadastro de empresas que possuem alvará válido para 
desempenho de atividades no município, listando apenas 04 (quatro) únicas com potencial poluidor, pois exercem a atividade de extração de areia nos 
leitos dos rios Preto e Paraíba do Sul; (iii) o INEA e a ANM informaram que, 03 (três) destas 04 (quatro) empresas apontadas pelo ente municipal 
(Nogueira Extração e Comércio de Areia Ltda (e sua a filial) e Jumacol Juparanã Materiais de Construção Ltda), operam dentro da legalidade, (iv) tais 
órgãos informaram, ainda, que em desfavor da Empresa Romar 2005 Extração de Areia Ltda, foi ajuizada a Ação Civil Pública nº 0102024- 
87.2017.4.02.5119 e a Ação Penal nº 0500145- 48.2015.4.02.5119, em decorrência da atividade irregular de extração de areia; e (v) ademais, o Membro 
oficiante aponta que já foram propostas, também, a Ação Civil Pública nº 0089807-46.2016.4.02.5119 e a Ação Penal nº 5000026- 20.2019.4.02.5119, 
por fatos pretéritos à obtenção do licenciamento para a referida atividade minerária no leito dos rios, não havendo, portanto, medidas adicionais a serem 
adotadas pelo MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 
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). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000273/2018-
48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1063 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. RESIDENCIAL VALE DA BANQUETA. MUNICÍPIO DE 
ANGRA DOS REIS/RJ. IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para atuar em inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar 
existência de lançamento de esgoto sem tratamento no Residencial Vale da Banqueta, edificado no Município de Angra dos Reis/RJ por meio de 
financiamento da Caixa Econômica Federal (Programa Minha Casa Minha Vida), tendo em vista que: (i) o imóvel não está edificado em terreno de 
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marinha, nem é bem da União ou de suas autarquias, ausente interesse federal, nos termos do art. 109, I, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR; e (ii) a Caixa 
Econômica Federal atuou apenas como agente financeiro em sentido estrito, responsável pela liberação de recursos financeiros para a construção do 
empreendimento, e não na condição de agente executor de políticas públicas federais de promoção à moradia, portanto, afastada a sua responsabilidade 
por eventuais danos ambientais decorrentes da edificação do loteamento em área de preservação permanente. Precedente: IC 1.30.014.000104/2015-65 
(525ª Sessão Ordinária - 11.4.2018). 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 9 - 4ª CCR. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. - 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). 163) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000195/2016-31 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 
– Nº do Voto Vencedor: 1241 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ICMBIO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar eventual crime decorrente da edificação de galpão sem o devido licenciamento do ICMBio, na APA de Guarapimirim, no município 
de Magé/RJ, tendo em vista que: (i) a Prefeitura Municipal de Magé informou que concedeu licença ambiental simplificada para o empreendimento, após 
autorização do ICMBio; e (ii) o ICMBio aduziu que o embargo do empreendimento havia sido levantado em decorrência da regularização do 
empreendimento, tendo a questão sido solucionada na esfera administrativa, sem a notícia de qualquer dano ambiental ou infrações sujeitas ao critério 
de persecução ministerial. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000303/2021-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 
1195 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. 
PASSERIFORMES APREENDIDOS (COLEIROS). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informação do 
ICMBio, para apurar suposta prática de crime previsto no art. 29, § 1º, III e § 4º, V, da Lei 9.605/98, consubstanciado em manter em cativeiro 2 (dois) 
espécimes da fauna silvestre em gaiolas (coleiros), sem autorização da autoridade competente, no interior da APA Petrópolis, no Município de 
Guapimirim/RJ, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que apreendeu as aves 
encontradas, destruiu as gaiolas e aplicou multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a 
repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.30.020.000187/2021-51 (586ª SO). 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000943/2020-62 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1096 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. TERRA INDÍGENA. RONDÔNIA. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para averiguar possível cancelamento das autorizações de requerimentos minerários situados no 
entorno das Terras Indígenas do Estado de Rondônia, bem como possíveis irregularidades nos requerimentos eventualmente vigentes, tendo em vista: (i) 
a afirmação da ANM que não foram identificados processos minerários incidentes nas TIs Rio Negro Ocaia e Tanaru; no máximo adjacentes, no caso da 
TI Tanaru, que se encontra totalmente tangenciada por processos minerários; e (ii) a informação em relação à TI Uty-Xunaty de que a área com processo 
minerário mais próxima está localizada a mais de 10 km de distância dessa terra indígena, objeto de desistência homologada pela ANM, constatando, 
assim, a ausência de processos minerários inseridos total ou parcialmente nos locais verificados. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR com 
remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E 
REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.002.000131/2016-11 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1082 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA. TERRENO ARRENDADO COM 
CONSENTIMENTO DOS INDÍGENAS PARA CRIAÇÃO DE GADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o arrendamento 
de área da Terra Indígena Sagarana, para criação de gado, com consentimento dos indígenas, no Estado de Rondônia, tendo em vista que a Delegacia de 
Polícia Federal de Guajará-Mirim instaurou o Inquérito Policial nº 0089/2016, com o fim de apurar a prática de desmatamento no interior da Terra 
Indígena Sagarana, supostamente realizada por Ângelo Pastori, havendo pedido de perícia técnica com previsão de entrega para 29/5/2021, de modo que, 
conforme concluiu o Membro oficiante, a questão ambiental que envolve a problemática já é objeto de apuração específica. 2. No que toca à temática 
indígena, a 6ª CCR analisou a questão e proferiu voto de homologação de arquivamento, consoante decisão de 5.3.2021 (457ª Sessão Revisão-ordinária). 
3. Voto pela homologação do 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 - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001281/2020-73 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 510 – Ementa: DECLINAÇÃO PARCIAL DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. CONFLITO ENTRE PESCADORES 
ARTESANAIS. MATÉRIA AFETA À 6ª CCR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão atribuição para analisar 
procedimento preparatório cível instaurado para apurar suposto conflito entre pescadores artesanais em atividade de pesca de arrasto de tainha na Praia 
do Santinho, Região Norte de Florianópolis/SC, tendo em vista que tal temática refere-se à defesa dos direitos e interesses de comunidades tradicionais, 
no caso pescadores artesanais daquela localidade, questão afeta às atribuições da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, em conformidade com o que 
dispõe os §§ 4º e 6º do artigo 2º Resolução CSMPF nº 20. 2. Nos termos da promoção encaminhada pelo membro oficiante, a matéria ambiental 
(embarcações que estariam sendo irregularmente utilizadas para a atividade da pesca (em 2020) continuará a ser apurada no presente procedimento. 3. 
Voto pelo não conhecimento da declinação parcial de atribuições, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR para o exercício de suas atribuições 
revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do declínio no âmbito deste 
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000047/2019-25 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 376 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível prática 
do crime previsto no art.48 da Lei n.9605/98, referente à conduta de impedir a regeneração de 97,4 (noventa e sete vírgula quatro) m² de vegetação nativa 
em área de preservação permanente (morro do cabo de Santa Marta Pequeno) no interior da APA da Baleia Franca, pela manutenção de edificação e 
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demais intervenções na área, tendo em vista que: (i) a questão foi judicializada, tendo sido proposta transação penal, Processo Judicial n. 5000410-
08.2021.4.04.7204, na qual constam como condições para extinção da punibilidade a demolição da edificação irregular, com remoção dos entulhos e 
recuperação ambiental da área, mediante elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), a ser aprovado pelo ICMBio, 
além do pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) a peça inicial foi juntada aos autos, nos termos do Enunciado 
11_4ªCCR, e abarca integralmente o objeto dos autos, pelo que não há razão para continuidade das investigações. Precedente: PIC 1.33.007.000250/2020-
35. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000068/2018-
73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1204 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. RESERVA LEGAL. ÁREA DESTINADA AO SISTEMA AGROFLORESTAL. INVASÃO. 
TERRA INDÍGENA. ASSENTAMENTO RURAL ÍNDIO GALDINO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades 
na invasão e ocupação de área destinada ao Sistema Agroflorestal (SAF) no assentamento rural Índio Galdino, na Fazenda da Barra, no município de 
Ribeirão Preto/SP, supostamente por membros da denominada Associação Índio Galdino, tendo em vista que: (i) o Incra constatou diversas ocupações 
irregulares em área ambientalmente protegida e no Corredor Ecológico, instaurando o Processo Administrativo n. 4000.084448/2018- 34 para apuração 
dos fatos; (ii) segundo informou a Procuradora da República oficiante, por meio do site da Justiça Federal, identificou o ajuizamento da Ação de 
Reintegração de Posse e de Desfazimento de Obras n. 0003928-39.2015.4.03.6102, proposta pelo Incra em face de pessoas determinadas e 
indeterminadas, todas consideradas invasoras da área do Projeto de Assentamento em questão, tendo sido instaurado o Inquérito Policial nº 0002473- 
34.2018.4.03.6102 para apurar a prática criminosa consistente no esbulho possessório em áreas ambientalmente protegidas do referido assentamento. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação 
do arquivamento, com a remessa dos autos à 6ªCCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP Nº. 1.34.014.000167/2018-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1177 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE CÓRREGO. EDIFICAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito 
civil instaurado para apurar notícia relativa a indícios de construção em área de preservação permanente de curso d'água por se tratar de área lindeira a 
um braço do Rio Paraíba do Sul e ao Córrego Vidoca, fato ocorrido no Município de São José dos Campos/SP, tendo em vista que a suposta obra afeta 
área de preservação permanente do Córrego do Vidoca, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública/Instituto de Criminalística, bem como 
da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), não havendo interesse federal a atrair a competência da União, nos termos do art. 109, IV, 
da CF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 171) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP 
Nº. 1.34.033.000080/2019-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1128 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MANGUE. OCUPAÇÕES IRREGULARES. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental 
resultante de ocupações irregulares e despejo de efluentes à margem de estuário e manguezal localizado próximo à praia do Perequê-Açu, localizada no 
Município de Ubatuba/SP, tendo em vista que: (i) apesar da atuação do Ministério Público de São Paulo em relação às intervenções em área de preservação 
permanente de cursos d'água em estado crítico no Município de Ubatuba (dentre os quais se inclui o Rio Indaiá), cabe ao MPF atuar em matéria de sua 
atribuição; e (ii) a atribuição federal para o caso já foi objeto de análise pela 4ªCCR em decisão proferida na 551ª SO, que ao analisar o IC 
1.34.014.000430/2012- 81(objeto: apurar suposto dano ambiental decorrente do despejo de esgoto doméstico no estuário e mangue do Rio Indaiá em 
Ubatuba/SP), não homologou declínio ao MP/SP por entender que a questão de saneamento e contenções das ocupações irregulares são de atribuição 
precípua do MP/SP, mas que as ocupações irregulares em áreas de mangue devem ser objeto de apuração e/ou acompanhamento pelo MPF. 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). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRETOS-SP Nº. 
1.34.035.000089/2020-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 547 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. PORTO COLÔMBIA. DEPÓSITO IRREGULAR DE UM CONTAINER. APREENSÃO DE PESCADO ILEGAL. 
1. Cabe o arquivamento parcial de notícia de fato criminal instaurada para apurar os crimes previstos no art. 161, § 3º, do CP e nos artigos 48 e 34, 
parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/98, devido ao depósito de um container, com 1,9 (um vírgula nove) kg de peixes, em área de preservação 
permanente de terreno pertencente à Furnas Centrais Elétricas, bem como em decorrência de possível pesca ilegal na UHE de Porto Colômbia, transporte 
e comercialização irregular de peixes, com apreensão de outros 1.817,40 (um mil, oitocentos e dezessete vírgula quarenta) kg de pescado no interior de 
um caminhão estacionado próximo ao container (BO nº 11052020007657 e BO nº 08052020010230), além de 80,7 (oitenta vírgula sete) kg e 206,3 
(duzentos e seis vírgula três) kg de pescado em outro veículo - `marca Fiat, modelo Fiorino' - e no interior de uma residência (BO nº 11052020007657 e 
BO nº 22052020006174), no Município de Colômbia/SP, tendo em vista que: (i) o delito do art. 161, § 3º, do Código Penal apenas poderia ser investigado 
mediante representação do ofendido, além de que a concessionária de energia notificou o infrator, que retirou o container do local; e (ii) quanto ao art. 
48, consistente no depósito de um container em APP, a conduta em análise já foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que 
aplicou multa no valor de R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, 
tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. No que se refere ao delito do art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 
9.605/98 - transporte e comercialização de espécimes provenientes de pesca proibida de 1.817,40 (um mil, oitocentos e dezessete vírgula quarenta) kg de 
pescado no interior do caminhão próximo ao container, de 80,7 (oitenta vírgula sete) kg de peixes apreendidos no baú do veículo 'marca Fiat, modelo 
Fiorino' e de 206,3 (duzentos e seis vírgula três) kg de pescado no interior da residência fiscalizada, o Membro oficiante determinará a instauração de 
inquérito policial, após retorno dos autos. 3. Não cabe o arquivamento quanto à prática de crime previsto no art. 34 da Lei n. 9.605/98 relativo à possível 
pesca/comercialização ilegal de 1,9 (um vírgula nove) kg de peixes, considerando tratar-se de crime conexo e extensão da prática ilegal concernente a 
outros 1.817,40 (um mil, oitocentos e dezessete vírgula quarenta), 80,7 (oitenta vírgula sete) kg e 206,3 (duzentos e seis vírgula três) kg de pescado 
apreendidos em posse dos autuados, embora diversos o tempo e o lugar, nos termos do art. 76, I, do CPP, devendo ser tratado nos mesmos autos do IPl a 
ser instaurado, conforme item 2. 4. Voto pela homologação de arquivamento quanto aos delitos do art. 161, § 3º, do Código Penal e 48 da Lei 9.605/98 
e pela não homologação quanto ao crime do art. 34 da Lei 9.605 referente aos 1,9 (um vírgula nove) kg de pescado apreendido, devendo o último ser 
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tratado nos mesmos autos do IPl a ser instaurado, conforme item 2. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. DPF/AC-INQ-
00118/2017 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1256 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO DO INCRA. TRANSFERÊNCIA 
DEFINITIVA DO IMÓVEL AO BENEFICIÁRIO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito policial instaurado para 
apurar a possível prática do crime previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98 referente à destruição de 57,97 (cinquenta e sete vírgula noventa e sete) 
hectares de vegetação nativa sem autorização válida, em área situada na BR 364, Ramal Nabor Júnior, no Projeto de Assentamento Dirigido Pedro 
Peixoto, Município de Senador Guiomard/AC, tendo em vista que, segundo dados do INCRA e da SPU: (i) a conduta criminosa ocorreu em terra não 
mais pertencente ao domínio de ente federal, uma vez que, em relação ao lote correspondente ao local do dano fora expedido o Título de Domínio Sob 
Condição Resolutiva em 15/01/2002, outorgado a Maria do Socorro Alves; e (ii) o imóvel em análise já havia sido incorporado ao patrimônio particular 
quando da realização dos desmatamentos em apuração, já que ocorrido entre 28/8/2013 e 26/9/2016, consoante laudo pericial, ao passo que a propriedade 
fora titulada ainda em 2000, ausente, portanto, o interesse federal, nos termos do art. 109, IV, da CF. Precedente: JF-AC-INQ-1000751-25.2020.4.01.3000 
(580ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-
PETCRIM-0802767-14.2021.4.05.8100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 857 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. INFORMAÇÃO FALSA NO CADASTRO TÉCNICO 
FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO DE EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de 
falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), consistente na 
apresentação de informação falsa, referente ao porte econômico da empresa Líder Petróleo Ltda E, no Cadastro Técnico Federal (CTF), por ter declarado 
o porte econômico da empresa como pequeno quando o registro da em empresa na Receita Federal indica que a mesma possui porte médio ou grande, 
em Fortaleza/CE, tendo em vista que: ( i ) os fatos apurados constituem infração administrativa, prevista no art. 81 do Decreto 6.514 de 28 de julho de 
2008, sujeita a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração 
cometida; e (iii) as medidas adotadas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
aplicando-se ao caso a Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedentes: NF 1.29.006.000051/2020-60; IP JF/CE-INQ-0813767- 45.2020.4.05.8100. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 
JF/CE-PETCRIM-0802951-67.2021.4.05.8100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1094 – 
Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. 
RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal 
(ANPP) no incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 0802951- 67.2021.4.05.8100, em que se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 55 
da Lei nº 9.605/98 e 2º da Lei nº 8.176/91, consistentes na retirada areia de uma área de 0,83ha (zero vírgula oitenta e três hectares), sem a necessária 
licença e autorização dos órgãos competentes, em que três pessoas realizavam empacotamento de areia para transporte em um caminhão, na localidade 
denominada Barreiro do Zilmar, em Horizonte/CE, ainda que o recebimento da denúncia seja anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (13/11/2019) e 
o processo esteja em andamento em primeiro ou segundo graus, desde que preenchidos os requisitos autorizativos para o acordo e não incidam os 
impedimentos tipificados no § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal. (Precedente: JF/PR/FOZIANPP-5012868-18.2020.4.04.7002 - Rel. 
Nicolao Dino, julg. em 16/12/2020, na 581ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, 
revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal no 
curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e da Celeridade, tendo a 4ª CCR firmado entendimento no 
sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-
A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR- 5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP). 3. Voto pela admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução 
Penal no curso da ação, cabendo ao Membro oficiante verificar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, facultando-se, 
se for o caso, requerer a designação de outro membro para atuar no feito. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 176) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. JF/MOC-1008836-04.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1044 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. AVE SILVESTRE EM CATIVEIRO. ADULTERAÇÃO DE ANILHAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado 
para apurar a prática dos delitos descritos no art. 296, §1º, inciso III, do Código Penal e art. 29, §1º, inciso III, da Lei 9.605/98, consistente em manter 
irregularmente em cativeiro 4 (quatro) aves da fauna silvestre nativa, estando 2 (duas) delas com sinais de falsificação de anilhas, no Município de Montes 
Claros/MG, tendo em vista que: (i) em termo de declarações, o autuado afirmou desconhecer a adulteração nas anilhas apontadas no laudo técnico; (ii) a 
Semad/Supram consignou que as anilhas adulteradas foram adquiridas por meio de transferência realizada por outros criadores, no SisPass, e que o 
nascimento das respectivas aves foi declarado pelo primeiro criador de cada uma delas, o qual solicitou a anilha no sistema; (iii) concluiu o Membro 
oficiante que as declarações do investigado estão em consonância com as informações prestadas pelo órgão ambiental, de forma que as aves portadoras 
de anilhas inidôneas, embora em posse do investigado no momento da fiscalização ambiental, não são suficientes para comprovar o dolo no presente 
caso; e (iv) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autoridade fiscalizadora, que lavrou auto de infração, apreendeu as aves e aplicou 
multa no valor de R$3.322,92 (três mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular 
a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.34.001.002148/2020-97 (583ª SO). 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). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. JF/PE/CBS-INQ-
0814915-73.2020.4.05.8300 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1235 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE AREIA E UTILIZAÇÃO DE 
MOTOSSERRA E MÁQUINA PESADA. PROJETO DE ASSENTAMENTO PEDRA BRANCA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar destruição de área coletiva com a utilização irregular de motosserra e máquina pesada e possível 
mineração irregular de areia, ambas condutas possivelmente praticadas por assentado em Projeto de Assentamento denominado Pedra Branca, situado na 
zona rural do Município de Primavera/PE, tendo em vista que: (i) diligência da Polícia Federal constatou a inexistência de maquinário ou pessoa 
trabalhando na área, sendo que o local aparentava ter sido escavado, contudo não se tratava de extração de areia, ainda que visível ocorrência de alguma 
intervenção antrópica sobre o solo; (ii) o autuado declarou ter utilizado retroescavadeira no local apenas para espalhar barro carreado ao local para 
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nivelamento do solo; (iii) conforme consignado pelo Membro oficiante, os órgãos competentes informaram inexistir qualquer apropriação do patrimônio 
da União ou execução de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais no local; (iv) no PP nº 1.26.008.000209/2020-93, instaurado para apurar a 
questão cível dos fatos ora noticiados, o órgão ambiental municipal informou a partir de vistoria in loco, que foi transportado barro para o local, com 
utilização de maquinário para o nivelamento do terreno, não tendo sido constatados o uso de motosserra ou extração de areia na área apontada; e (v) o 
Membro oficiante pontuou que já tramita procedimento no MP Estadual para apurar a prática de eventual crime de atribuição da justiça estadual, sendo 
que os fatos ora em apuração originaram-se de peças enviadas pelo Parquet Estadual. 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). 178) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. JF/PE-INQ-0815630-23.2017.4.05.8300 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 858 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MATA ATLÂNTICA. EMPREENDIMENTO. 
CENTRO CULTURAL E LAZER MULTIUSO - ARENA PORTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a possível 
prática de crime ambiental consistente na destruição ou dano em floresta considerada de preservação permanente ou vegetação do Bioma Mata Atlântica, 
vegetação herbácea e subarbustiva de restinga, sem autorização do órgão ambiental estadual competente, para construção do empreendimento Centro 
Cultural e Lazer Multiuso - Arena Porto, condutas previstas, em tese, nos artigos 38, 38-A e 69-A da Lei nº 9.605/1998, na Rodovia PE 09, Fazendas 1C 
e 1D, Distrito de Nossa Senhora do Ó, Ipojuca/PE, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, são insuficientes as provas de 
materialidade de crimes ambientais, uma vez que: (i) no que se refere aos delitos de arts. 38 e 38-A da Lei 9605/98, não há certeza sobre a caracterização 
da região enquanto APP de mangue ou restinga e/ou Mata Atlântica. Consta dos autos que é incontroverso que o terreno do imóvel sofreu relevante 
antropização pela qual parte da vegetação original foi substituída sobretudo por coqueirais; (ii) segundo o Laudo de Perícia Criminal nº 1047/2019, a 
ausência de um Estudo Florístico e Fitosociológico realizado de forma adequada compromete o conhecimento do estado da vegetação anterior ao 
desmatamento, já que torna difícil a caracterização da vegetação que foi suprimida. A Nota Técnica nº 02019.000016/2016-14 DITEC/PE/IBAMA e o 
Parecer nº 02019.000121/2016-53 NLA/PE/IBAMA contemplam a análise de imagens de satélite, sem, contudo, obter informações confiáveis sobre a 
natureza da flora desmatada; (iii) no que se refere ao delito do art. 69-A da Lei 9.605/98, seria necessário demonstrar que os técnicos contratados pelo 
empreendedor para subsidiar o pedido de licença ambiental tivessem dolosamente produzido o estudo, laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente 
falso ou enganoso, ainda que por omissão, o que não restou comprovado; (iv) o órgão municipal ambiental expediu as autorizações ambientais nº 007/2016 
(instalação de canteiro de obras em 28,6 m³ com erradicação de 27 coqueiros e nº 008/2016 (supressão de 521 coqueiros numa área de 60.200 m³), 
autorização para terraplanagem nº 009/2016 (execução de aterro numa área de 5 ha) e Licença Prévia Ambiental nº 03/2019, com validade até 06/02/2020, 
para implantação de um Centro de Cultura e Lazer e Equipamento de apoio, com área construída de 22.749,65m² e área total do terreno de 420.000m. 
Justificou que autorizou a colocação de brita sobre o aterro para evitar que o barro escoasse para o mangue em razão das chuvas de verão e que autorizou 
o corte dos coqueiros por ser vegetação exótica; e (v) houve condução contraditória do licenciamento ambiental pela Prefeitura de Ipojuca/PE, 
considerando que a supressão de vegetação foi concedida apesar do descumprimento de condicionantes impostas pelo mesmo órgão ambiental. Contudo, 
a evidente má condução da gestão ambiental não pode ser lida, de modo automático, como responsabilidade penal sob pena de desconsiderar o caráter 
de ultima ratio da legislação criminal. Em consequência, não há elementos de prova suficientes para subsidiar a justa causa exigida à propositura de ação 
penal. 2. O IBAMA aduziu que, por se tratar de imóvel rural, o registro no Cadastro Ambiental Rural e a apresentação de Plano de Recuperação Ambiental 
podem representar solução com ganho ambiental para a área. 3. Voto homologação do arquivamento, determinando-se a instauração de procedimento 
cível para promoção e fiscalização das medidas de regularização ambiental da área objeto do empreendimento junto aos órgãos ambientais competentes, 
anexando-se cópia do presente voto. - 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 - RONDONIA Nº. JF-RO-APE-0000600-
05.2019.4.01.4102 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 869 – Ementa: INCIDENTE DE 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. EXTRAÇÃO DE MADEIRA EM TERRA INDÍGENA. 
BIOMA AMAZÔNIA. RECUSA NA OFERTA DO ACORDO. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal nos autos da Ação Penal JF-RO-
0000600-05.2019.4.01.4102-APE, na qual se apura a prática do crime previsto no artigo 50-A da Lei 9.605/98, consistente na extração ilegal de madeira 
de floresta nativa da Terra Indígena Igarapé Lage, Bioma Amazônia, no Município de Nova Mamoré/RO, tendo em vista que: (i) conforme consignado 
pelo membro oficiante, o citado instituto se revela insuficiente para a reprovação e prevenção do crime perpetrado (art. 28-A do CPP), pois "...os crimes 
contra a flora nessa região são praticados por latifundiários (ou no interesse destes) com grande poder econômico que objetivam a supressão da floresta 
para expansão de áreas de pastagens, ou mesmo por pessoas que visam tão-somente à exploração econômica da floresta. Assim a flexibilização das 
sanções penais por meio do ANPP, ao invés de inibir o avanço do desmatamento, pode fomentá-lo."; e (ii) As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e 
Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e disciplinaram, no Item 1.2, 
que: "O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo membro do MPF conforme as 
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal". 2. A referida Orientação 
Conjunta também definiu no seu item 8, a possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os 
princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 4ª CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles 
processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP. 3. Voto 
pela não admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício 
de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De 
Não Persecução) 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). 180) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. SUJ/PHB/PI-INQ-1003677-
77.2020.4.01.4002 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1125 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. PESCA. PERÍODO DE DEFESO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar autoria e materialidade do delito do art 34 da Lei 9.605/98, consumado em 09/08/2018, consistente na pesca de 435 Kg 
(quatrocentos e trinta e cinco quilos) de Caranguejos-Uçá no Delta de um dos braços do Rio Parnaíba, em período de defeso, no município de Ilha 
Grande/PI, tendo em vista que o investigado já foi denunciado pelos mesmos fatos na Justiça Estadual do Piauí, o que ensejou a Ação Penal nº 0001954- 
83.2018.8.18.0031/2ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba, impondo-se evitar o bis in idem. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 181) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000232/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 830 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
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AMBIENTE. FAUNA. PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. CAMARÃO ROSA APREENDIDO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
autuada para apurar a prática de delito do art. 34 da Lei nº 9.605/98, consistente em deixar de apresentar declaração de estoque de 47 (quarenta e sete) 
quilogramas de camarão rosa (Farfantepenaeus brasiliensis), pescado no período de defeso, apreendidos durante fiscalização em uma peixaria, no 
Município de Maragogi/AL, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que apreendeu o 
pescado do estabelecimento de pequeno porte e aplicou multa no valor de R$ 6.740,00 (seis mil, setecentos e quarenta reais), sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 
1.29.011.000322/2020-16. 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). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000245/2021-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1159 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAL 
SILVESTRE. TRANSPORTE ILÍCITO DE CARNE DE CAITITU (PORCO DO MATO). ESTAÇÃO ECOLÓGICO DE MURICI. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Federal para apurar o transporte ilícito de cerca de 02(dois) quilos de carne de caititu (porco do mato), há 300 (trezentos) metros da 
Unidade de Conservação Estação Ecológica (ESEC) de Murici, Região do Assentamento Rio Bonito, no Município de Flexeiras/AL, tendo em vista que, 
apesar de o produto da caça ter sido apreendido há 300 (metros) da ESEC, no interior da APA Estadual de Murici, o relatório de fiscalização do Ibama 
informa, a partir de ronda realizada no momento do flagrante, a equipe de fiscalização dirigiu-se à mata do Angelim, Setor Norte da ESEC Murici, e 
encontrou uma grande "varrida" (limpeza de trilha de caça) de aproximadamente 600 (metros), bem como relatou que o agente autuado (L. F.) estava 
vermelho de sol, o que supostamente seria devido a uma caminhada por pastagens do referido assentamento até a floresta situada na ESEC, circunstâncias 
indiciárias de que o produto da caça tem origem de área da floresta situada no interior da ESEC, unidade de conservação federal, o que revela, a partir de 
uma análise perfunctória dos elementos dos autos, o interesse federal no feito. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
183) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000353/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1080 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS. PASSEIO NÁUTICO. 
PISCINA NATURAL. PERÍODO NÃO PERMITIDO (MARÉ FECHADA). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de 
peças de informações encaminhadas pelo ICMBio, para apurar conduta, em desacordo com as regulamentações da APA Costa dos Corais, consistente 
em realizar passeio náutico remunerado para a piscina natural do Toque, embarcação denominada "Bom Jesus dos Navegantes V", em área inserida no 
interior da Unidade de Conservação, durante período não permitido (maré fechada), no Município de São Miguel dos Milagres/AL, tendo em vista que 
a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa administrativa no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas 
adicionais no âmbito do MPF. 2. Quanto à esfera penal, a conduta demonstra ser atípica, uma vez que o relatório do ICMBio revela não haver dano ao 
meio ambiente ou qualquer comprometimento da biota, dos recursos naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade do ecossistema. 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). 184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001241/2018-74 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1173 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO 
IRREGULAR. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DE PIAÇABUÇU/AL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar o crime do art. 40 e 60 da Lei 9.605/98 em razão de uma construção inacabada sem licença válida, situada 
na APA de Piaçabuçu e APP, em Piaçabuçu/AL, tendo em vista que: (i) a obra ainda não tinha sido concluída e área foi embargada; e (ii) o ato em análise 
foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF 
Criminal nº 1.25.007.000028/2021-95 (584ª SO). 2. Pontua-se que associado ao tema em análise, no âmbito civil, tramita na 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado de Alagoas o processo nº 0002344-48.2011.4.05.8000 que tem por objeto solucionar problemas relativos à ocupação desordenada 
da orla do Povoado do Pontal do Peba e à ausência ou insuficiência de infraestrutura e serviços de saneamento básico dos povoados Bonito, Potengy e 
Pontal do Peba, no interior da APA de Piaçabuçu, além da imposição de condicionantes, prazos e sanções para a eventual não implantação das soluções 
acordadas entre as partes. 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). 185) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES 
Nº. 1.11.000.001432/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1115 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. APA COSTA DOS CORAIS. VENDA DE BENS PÚBLICOS 
DE USO COMUM. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO SEM LICENÇA AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato cível instaurada a partir de representação, para apurar eventual venda de bens públicos de uso comum, em área de preservação 
ambiental, no loteamento São Benedito, bem como a existência de licença ambiental para construção de condomínio, no distrito de Peroba, em 
Maragogi/AL, tendo em vista que, segundo informações do ICMBio, o Loteamento São Benedito está localizado fora da área da APA Costa dos Corais 
e não foram constatadas influências diretas ou indiretas aos atributos da referida APA pela instalação do citado loteamento, não havendo, portanto, lesão 
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos 
pelo art. 109, IV, CF. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com recomendação de ciência do representante, para fins de 
acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 186) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000376/2016-41 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1160 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE AREIA. ADVOCACIA 
GERAL DA UNIÃO (AGU). JUDICIALIZAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À 2ª CCR. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta 4ª CCR, do inquérito 
civil instaurado para apurar dano ambiental decorrente da extração irregular de areia, sem autorização e licença dos órgãos competentes, em área situada 
no Povoado Piau, Município de São José da Tapera/AL, tendo em vista que, em relação à questão cível: (i) a AGU informou nos autos que está aguardando 
diligências do DNPM para promover eventual ação judicial objetivando à responsabilização/reparação do ilícito na esfera cível; (ii) conforme consignado 
pelo Membro oficiante, a questão cível abrange tão somente interesse público secundário decorrente da usurpação de seu patrimônio da União, sendo a 
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AGU o órgão que deve analisar a pertinência ou não do ajuizamento de ação civil de ressarcimento ao erário, conforme manifestação nos autos da referida 
Procuradoria Federal; e (iii) em relação à questão do delito ambiental, o Membro oficiante fez cota ministerial perante o Juízo Criminal da 11º Vara da 
Subseção Judiciária De Santana Do Ipanema /AL, deixando de imputar ao denunciado a conduta do art. 55 da Lei nº 9.605/98, uma vez que já operaram 
os efeitos da prescrição da pretensão punitiva quanto a tal infração penal, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, pois os fatos ocorreram entre os 
períodos de 21 de março a 20 de setembro de 2014 e entre 21 de janeiro a 20 de março de 2015 (conforme a denúncia), tendo transcorrido lapso temporal 
superior a 04(anos) até o presente momento. 2. Considerando que o MPF também ofereceu denúncia em desfavor do agente delituoso (R. C. V), como 
incurso, por três vezes, no delito previsto no §1º do artigo 2º da Lei 8.176/91, conforme consta da Cópia da petição inicial anexa, é temática que extrapola 
as atribuições revisionais desta 4ª CCR, conforme prevê os §§ do artigo da 2º Resolução nº 20 do Conselho Superior do MPF. 3. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do 
arquivamento no âmbito desta Câmara, com determinação de remessa dos autos à 2ª CCR, para eventual exercício de suas atribuições revisionais quanto 
ao delito do artigo 2º da Lei 8.176/91. - 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/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.000366/2021-16 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 622 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. IRREGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato criminal destinada a apurar suposta irregularidade cadastral junto ao Cadastro Técnico Federal - CTF/APP, consistente na apresentação 
de informação falsa quanto ao porte econômico de sociedade empresária, 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; (ii) 
a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, com aplicação de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais); e (iii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 188) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001173/2020-56 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1169 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS OU PROTETORA DE MANGUE. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual retirada de restinga em área de preservação permanente, no município de Vera Cruz/BA, tendo em vista 
que: (i) o INEMA informou que, em vistoria, constatou que houve corte de restinga em uma pequena área, a qual se encontra em regeneração natural, e 
que não foram constatados danos significativos na região; e (ii) o INEMA aduziu que a intervenção realizada pela Prefeitura de Vera Cruz foi realizada 
de forma emergencial em razão do forte volume das chuvas que ocorrem nos meses de abril e maio que já se encontra em recuperação, não persistindo 
irregularidades ou danos ambientais a serem apurados no caso concreto. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE VIT. CONQUISTA- BA Nº. 1.14.007.000343/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1212 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS/PERIGOSOS. 
AMIANTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o cumprimento provisório de sentença de procedência do processo 
nº 2009.33.07.000988-3, a qual antecipou os efeitos da tutela obrigando a empresa ao pagamento de alimentos provisionais, ao fornecimento de plano de 
saúde e de equipamentos médicos para tratamento de saúde em razão da manipulação de amianto, em relação ao beneficiário Jalício Rodrigues Moreira 
Joaquim José de Oliveira, tendo em vista a morte do beneficiário, comprovada pela certidão de óbito, e a natureza personalíssima da prestação. Precedente 
no IC- 1.14.007.000367/2019-31. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto por homologar a 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). 190) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA-
CE Nº. 1.15.005.000006/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1237 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PRAIA. 
FOSSAS. ESTABELECIMENTO POUSADA CASA JANJÃO. SPU. NÃO CONSTATAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO À PRAIA. FOSSAS 
RETIRADAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades decorrentes da construção de fossas pelo 
estabelecimento Pousada Casa Janjão, com escoamento de esgoto de cozinha em passagem pública, o que teria gerado o fechamento de acesso à praia a 
moradores, pescadores e turistas, na Praia de Icaraí de Amontada, Município de Amontada/CE, tendo em vista que: (i) a SPU realizou vistoria no local e 
não constatou o impedimento de acesso à praia e/ou ocupação irregular em área de praia por parte da Pousada Janjão, à exceção de dois guarda-sóis 
instalados na frente do empreendimento, os quais já foram retirados conforme informações prestadas pelo representado; além disso, alguns moradores 
teriam informado sobre a existência de fossas na lateral da pousada, o que prejudicava o acesso à praia, já havendo sido retiradas; e (ii) a SPU salienta 
que embora o imóvel não esteja registrado em seus sistemas, isso não o torna irregular, haja vista que os procedimentos demarcatórios de áreas da União 
ainda não foram iniciados no Município de Amontada, cuja previsão é para o ano de 2028, quando aquela Superintendência deverá regularizar o imóvel 
de ofício. Entretanto, ressaltou que a área é passível de regularização a pedido do interessado, sendo que, por tratar-se de área presumida, a SPU não pode 
adotar as medidas pertinentes a sua regularização de ofício atualmente. 2. Dispensada a comunicação do representante em hipótese de instauração do 
procedimento mediante 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). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.16.000.000074/2021-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1079 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
FAUNA SILVESTRE. RESGATE DE ANIMAIS. RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS DE ÁGUA. USINA HIDRELÉTRICA (UHE) DE BELO 
MONTE. NÃO ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar a prática de delito contra a administração ambiental (art. 68 da Lei 9605/98), por descumprimento de determinação contida 
em notificação lavrada pelo Ibama, pela Concessionária Norte Energia S/A, responsável pela construção e operação da UHE Belo Monte, no Município 
de Vitória do Xingu/PA, a qual deixou de atender exigências legais ou regulamentares, no prazo legal, ao não apresentar documentos de regularização 
ambiental, relativos ao resgate de animais da fauna impactados pelo empreendimento, tendo em vista a presença de indícios fortes de autoria e prova da 
materialidade, bem como a avaliação da valoração da ação e do resultado revelam serem impositivas a responsabilização pelo crime e a aplicação do 
Princípio da Obrigatoriedade da Ação Penal, que autorizam o prosseguimento da persecução penal. Precedente: JF/MT-PROINVMP-1003293- 
93.2019.4.01.3600, Rel. Dra Darcy, 559ª SO- julg. 20/11/2019. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
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colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 192) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA Nº. 1.19.001.000320/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1271 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para 
apurar eventual prática do delito decorrente da lavra de areia e seixo, sem autorização do órgão ambiental competente, no leito do Rio Tocantins, no 
Município de Imperatriz/MA, tendo em vista que: (i) o IBAMA informou que não houve apontamentos sobre extração irregular de minérios durante a 
operação de fiscalização realizada no mês de março/20; e (ii) não há fato específico que demande o prolongamento das investigações por parte do MPF. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 193) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002720/2020-49 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1109 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. CIDADES HISTÓRICAS. REDE ELÉTRICA 
SUBTERRÂNEA. AMBIÊNCIA DOS BENS TOMBADOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento de política 
pública instaurado para fiscalizar a implantação do projeto de substituição das redes elétricas nos Municípios de Ouro Preto e Diogo de Vasconcelos, 
ambos em Minas Gerais, de rede aérea já existente para subterrânea, por meio de recursos denominado PAC das Cidades Históricas possivelmente, 
visando a melhoria da ambiência dos bens tombados, oriundo do IC 1.22.024000073/2014-14, instaurado há mais de 06 (seis) anos, tendo em vista que, 
segundo o Procurador oficiante: (i) pormenorizando o Acordo de Cooperação Técnica vê-se que já se propõe a estabelecer mecanismos de apoio e 
colaboração para o desenvolvimento, a realização e a sustentabilidade da ação de conversão de rede aérea para rede subterrânea de distribuição de energia 
e de dados em bens culturais e pontos turísticos localizados nos centros históricos de conjuntos urbanos protegidos de Minas Gerais, considerando-se 
também a iluminação pública e adequações dos padrões de entrada de energia das edificações localizadas nas cidades históricas do Estado; (ii) o acordo 
celebrado não tem previsão, até o momento, de qualquer custeio das obras por recursos federais, senão a definição de que competirá à Secretaria Estadual 
de Cultura viabilizar o arranjo institucional necessário a esse financiamento; e (iii) não se justifica a manutenção de um procedimento de acompanhamento 
de política pública cujas obras não tenham fonte de custeio definida, não sabendo se os recursos a serem utilizados serão oriundos de fontes federais, 
sujeitos à fiscalização do MPF e ainda em fase preliminar de ajustes entre os órgãos responsáveis, envolvendo ações complexas de longo prazo, não 
restando motivo, portanto, para a continuidade do apuratório atualmente no âmbito federal, já que não há lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio histórico-
cultural. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento no âmbito federal com o envio de cópia dos autos para o MP Estadual para as providências que entender cabíveis. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 194) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003187/2019-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 455 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. DESASTRE DE 
BRUMADINHO. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. VIOLAÇÃO 
DOS DIREITOS DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4a.CCR para homologar arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar, no âmbito da Força- Tarefa Brumadinho, eventual irregularidade na suspensão do pagamento de indenização 
(auxílio emergencial) devida pela empresa Vale S/A a Rogério Machado dos Santos, em virtude do rompimento da Barragem da Mina do Córrego do 
Feijão, no município de Brumadinho/MG, tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4a Câmara de Coordenação e 
Revisão. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 195) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.004810/2018-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 849 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
CULTURAL. MINERAÇÃO. RELATÓRIO FEAM `MINAS ABANDONADAS'. EMPREENDIMENTO VALE S/A - CÓRREGO DO ONÇA. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais e ao patrimônio histórico e cultural identificados pelo relatório 
FEAM 'Minas Abandonadas', na área da poligonal minerária DNPM n.º 830.379/2012, pertencente ao empreendimento VALE S.A. - Mina Córrego do 
Onça, no Município de Barão de Cocais/MG, tendo em vista que a Agência Nacional de Mineração (ANM), após vistoria realizada em 18/02/2021, 
concluiu não haver atividade de extração mineral no interior da poligonal do processo 831.961/2017 e nem vestígios de lavra pretérita, mas, tão somente, 
o beneficiamento do minério, pela empresa JL&M Mineração Ltda., devidamente licenciada ambientalmente, com destaque para reserva de áreas para 
estocagem de resíduo e bota fora de material de construção, não se vislumbrando, portanto, interesse e utilidade no prosseguimento do feito. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000251/2020-84 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 976 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. RFFSA. 
BEM DA UNIÃO. MUNICÍPIO DE ITANHANDÚ/MG. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a invasão e 
construção ilegal de moradias às margens de ferrovia federal, há aproximadamente 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) dos trilhos da linha 
férrea da antiga Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima - RFFSA, no Município de Itanhandú/MG, tendo em vista que, conforme apurado pelo 
membro oficiante: (i) o Iphan já avaliou em procedimento instaurado pelo MPF em 2017 que a Estação Ferroviária de Itanhandú não dispõe de relevância 
e valor histórico para inclusão na lista do patrimônio cultural ferroviário e para a preservação da Memória Ferroviária em nível nacional, pelo que não 
subsiste dano ao patrimônio cultural; e (ii) quanto ao dano exclusivamente patrimonial, a AGU já foi acionada para defender o interesse da União, não 
restando medidas a serem tomadas pelo MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 197) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITUIUTABA-MG Nº. 1.22.026.000076/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 620 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DIAMANTES. LEITO DO RIO TIJUCO. 
ITUIUTABA/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do PP nº 1.22.026.000174/2017-18, o qual fora inicialmente instaurado 
em 2008 e declinado ao MPF pela Promotoria de Justiça de Ituiutaba/MG, com o objetivo de apurar possíveis danos ambientais decorrente da extração 
ilegal de diamante às margens do Rio Tijuco, por D. N. M. (BO nº 11.783, de 10/07/06), além de eventual omissão na fiscalização pelo DNPM (atual 
ANM), em áreas situadas ao longo do curso d'água, Fazenda São José, Município de Ituiutaba/MG, tendo em vista que: (i) conforme relatórios de vistorias 
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in loco, realizados pela ANM de Patos de Minas/MG e SUPRAM/Triângulo, em fevereiro de 2021, bem como em 2016, nos vários pontos do Rio Tijuco 
objetos das notificações ambientais, constata-se que, atualmente, não há atividade ilegal de extração de diamantes, sem quaisquer indícios/elementos para 
se concluir a ocorrência de dano ambiental, além de não terem sido encontrados equipamentos ou pessoas ligadas à suposta lavra ilegal do minério 
precioso; (ii) conforme pontuado pelo Membro oficiante, houve prejuízo de ordem prática nas investigações desde o início, para se concluir que tenha 
ocorrido dano ambiental, seja em razão do longo tempo na tramitação do feito inicial (desde 2008), seja pela grande extensão do Rio Tijuco, que não é 
navegável nas proximidades dos pontos de coordenadas geográficas apontadas como de lavra ilegal; e (iii) os elementos existentes nos autos não 
demonstram omissão do órgão fiscalizador da atividade minerária (ANM), inexistindo, no presente momento, necessidade de adoção de qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Em observância aos Enunciados 55 e 56 da 4ª CCR, verificase que os autos originários objeto do 
desmembramento (PP nº 1.22.026.000174/2017-18) foram arquivados em razão da verificação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal 
quanto à apuração do delito do art. 55, da Lei 9.605/98, referente a fatos de 2006. 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). 198) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG Nº. 1.22.026.000082/2019-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 608 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
DIAMANTES. LEITO DO RIO TIJUCO. ITUIUTABA/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do PP nº 
1.22.026.000174/2017-18, o qual fora inicialmente declinado ao MPF pela Promotoria de Justiça de Ituiutaba/MG, com o objetivo de apurar possíveis 
danos ambientais decorrentes da extração ilegal de diamante às margens do Rio Tijuco, com utilização de balsa/draga na extração, por A. A. S, A. L. F, 
P. C . M. B e J. D. P (Boletim de Ocorrência PMAmb n. M 2827-2010- 0002538, de 12/06/2010), além de eventual omissão na fiscalização pelo DNPM 
(atual ANM), em áreas situadas ao longo do curso d'água, sobretudo na Região do Município de Ituiutaba/MG, tendo em vista que: (i) conforme relatórios 
de vistorias in loco, realizados pela ANM de Patos de Minas/MG e SUPRAM/Triângulo, em fevereiro de 2021, bem como em 2016, nos vários pontos 
do Rio Tijuco objetos das notificações ambientais, constata-se que não existe atividade ilegal de extração de diamantes, sem quaisquer indícios de dano 
ambiental, além de não terem sido encontrados equipamentos ou pessoas ligadas à lavra ilegal do minério precioso; (ii) conforme pontuado pelo Membro 
oficiante, houve prejuízo de ordem prática nas investigações para fins de sua responsabilização pelo dano ambiental, seja em razão do longo tempo na 
tramitação do feito (desde 2008), seja pela grande extensão do Rio Tijuco, que não é navegável nas proximidades dos pontos de coordenadas geográficas 
apontadas como de lavra ilegal; e (iii) os elementos existentes nos autos não demonstram omissão do órgão fiscalizador da atividade minerária (ANM), 
inexistindo, no presente momento, necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Em observância aos 
Enunciados 55 e 56 da 4ª CCR, verifica-se que os autos originários objeto do desmembramento (PP nº 1.22.026.000174/2017-18) foram arquivados em 
razão da verificação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à apuração do delito do art. 55, da Lei 9.605/98, referente a fatos de 
2008. 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). 199) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000442/2021-39 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1218 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA 
DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. INSTRUMENTOS DE CAÇA. RESERVA 
EXTRATIVISTA IPAÚ- ANILZINHO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a conduta de penetrar na Reserva 
Biológica Trombetas, em Oriximiná/PA, portando instrumento próprio para caça (espingarda .16), sem licença competente, tendo em vista que a conduta 
em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal ICMBio, que aplicou multa no valor de R$ 1.000,00 ( um mil reais) e 
apreendeu a espingarda de fabricação caseira, sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária 
a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: PIC 1.23.002.000408/2015-04 (545ª Sessão Ordinária - 20.2.2019). 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). 200) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.003544/2016-49 - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1260 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. PRESCRIÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática de crime previsto no art. 55 da Lei nº 9605/98 e art. 2º da Lei nº 8.176/91, 
devido à extração de areia em uma área de 23,76 (vinte e três vírgula setenta e seis) hectares (AI 111368-E, lavrado em 01/09/2016), fora da poligonal 
de autorização da autarquia minerária, no Município de Vigia/PA, tendo em vista que, em que pese já ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em 
relação ao crime investigado, nos termos do art. 109, III, e V do CP, uma vez que os fatos ocorreram em junho/2016 e a pena máxima do crime do art. 
64 da Lei nº 9.605/98 é de apenas 1 ano de detenção, faz-se necessária a comprovação nos autos da adoção das medidas cíveis de recomposição ambiental 
ou justificativa para não o fazer, nos termos do Enunciado nº 56_4ª CCR Precedente: 1.13.000.002576/2019-16, 583ª SO. 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). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000094/2021-50 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1155 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO 
ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de 
fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual prática de crime previsto nos art. 38 e seg. da Lei n. 9.605/98, consistente 
em destruir 6,94 (seis vírgula noventa e quatro) hectares de vegetação nativa, objeto de preservação especial, sem licença ambiental da autoridade 
competente, no Sítio Nova Esperança, localizado no entorno da floresta nacional do Tapirapé Aquiri, Município de São Félix do Xingu-PA, tendo em 
vista que: (i) segundo informações do Ibama (AI nº QYP08HIR), a infração ambiental ocorreu em área privada, não havendo, portanto, ofensa/lesão 
direta a bens e serviços de interesse da União ou suas autarquias e empresas públicas, na forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal; e (ii) a 
mera atuação administrativa do IBAMA no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF Criminal nº 
1.23.005.000047/2021-14 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 202) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000109/2021-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1156 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual prática 
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de crime previsto nos art. 38 e seg. da Lei n. 9.605/98, consistente em destruir 235 (duzentos e trinta e cinco) hectares de vegetação nativa, objeto de 
preservação especial, sem licença ambiental da autoridade competente, dentro da APA Estadual Triunfo do Xingu, no Município de São Feliz do 
Xingu/PA, tendo em vista que: (i) segundo informações do Ibama (AI nº G7D0XVA7), a infração ambiental ocorreu em área privada, não havendo, 
portanto, ofensa/lesão direta a bens e serviços de interesse da União ou suas autarquias e empresas públicas, na forma do art. 109, inciso IV, da 
Constituição Federal; e (ii) a mera atuação administrativa do IBAMA no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. 
Precedente: NF Criminal nº 1.23.005.000047/2021-14 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Retirado de pauta pelo 
relator. 203) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000506/2020-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 663 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PAU BRASIL (PAUBRASILIA ECHINATA). ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. INDEPENDÊNCIA 
ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a supressão de 4 (quatro) indivíduos da espécie 
Pau Brasil (Paubrasilia echinata), sem autorização do órgão ambiental competente, em área residencial na cidade de João Pessoa/PB, espécie da flora 
nacional ameaçada de extinção constante da Portaria MMA nº 443, de 17/12/2014, tendo em vista que: (i) a existência de investigação criminal, constante 
do PIC n. 1.24.000.001691/2020-23, não obsta a continuidade dos procedimentos extrajudiciais no âmbito cível, mesmo no caso de transação penal, 
sendo necessário observar a independência entre as esferas, sem prejuízo de que a solução num feito possa autorizar o arquivamento do outro, nos termos 
do Enunciado nº 12 - 4ª CCR; (ii) não há nos autos informações sobre o estágio da apuração criminal ou do ajuizamento da ação penal com proposta de 
reparação cível, mediante replantio e compensação pelos danos ambientais provocados, dada a vulnerabilidade da espécie irregularmente suprimida; e 
(iii) há necessidade de adoção das medidas cíveis para a reparação do dano, sendo mister o retorno dos autos para diligências, consistente em quantificação 
e valoração do dano, informações eventualmente disponíveis no inquérito policial mas não disponibilizadas nestes autos, que tem menos de 12 meses de 
tramitação. Precedentes: NF n. 1.26.006.000071/2020-42. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, com retorno dos autos para diligências. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 204) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.000.001586/2014-46 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 544 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ACÚMULO DE ÁGUA. AÇUDE PÚBLICO FEDERAL EPITÁCIO PESSOA. PLANO DE 
SEGURANÇA. DNOCS. MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO/PB. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2014 para avaliar a situação 
ambiental do entorno do açude Epitácio Pessoa, represa situada no Município de Boqueirão/PB e que se encontra atualmente com apenas 49,67% da sua 
capacidade máxima, notadamente para a elaboração do plano de segurança de barragem circunscrita nessa PRM, a partir de documentação enviada para 
verificar as questões ambientais localizadas no entorno dos principais reservatórios do Estado da Paraíba, tendo em vista que: (i) o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas (DNOCS) comprovou a conclusão do procedimento licitatório em 20/10/2020 no qual foi verificada a ordem de serviço para 
início da execução do negócio jurídico, sendo adotadas, portanto, as medidas administrativas necessárias para a confecção do plano de segurança, uma 
vez que será elaborado o Plano de Segurança de Barragem e o Plano de Ação Emergencial da citada represa que será acompanhado pelo órgão responsável 
pelo açude em análise: o DNOCS; e (ii) o Procurador atuante pontuou que as questões ambientais tais como definição e delimitação da área de preservação 
permanente e regularização fundiária dos imóveis localizados nesse setor já são objeto do Procedimento Administrativo nº 1.24.001.000044/2017-99, 
não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedentes: IC nº 
1.24.005.000014/2016-61 e IC nº 1.26.001.000377/2018-24. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de PA de acompanhamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB Nº. 1.24.001.000282/2019-66 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1172 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. AÇUDE EPITÁCIO PESSOA 1. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar 
a higidez das águas do açude Epitácio Pessoa 1, corpo d'água administrado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e localizado 
no Município de Boqueirão/PB, tendo em vista que: (i) nenhuma amostra analisada apresentou resultados acima do VMP (Valor Máximo Permitido), 
estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde nesses últimos cinco anos, segundo dados da Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (CAGEPA); (ii) a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA/PB) classificou a água como boa para o uso; e 
(iii) a ANA encaminhou resoluções atuais que autorizam o uso das águas do citado açude para consumo humano, dessedentação animal e agricultura 
(Resolução ANA/AESA nº 87/2018, nº 78/2019 e nº 61/2019) inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 206) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.001382/2010-02 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 525 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
(TAC). REFLORESTAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o adequado reflorestamento das margens da 
Represa Capivara e a contenção/correção de eventual assoreamento nelas verificado, acordados em TAC, bem como a necessária fiscalização pelo 
IBAMA e IAP, tendo em vista que: (i) o Ministério Público do Estado do Paraná informou que a concessionária estava promovendo o reflorestamento 
das margens do reservatório da Usina Hidrelétrica da Bacia do Capivara, em cumprimento a cláusula 9ª do TAC; (ii) o IBAMA informou que o projeto 
de recomposição florestal da UHE Capivara está em análise; e (iii) foi constatada a regularidade do serviço público, sem omissões passíveis de intervenção 
ministerial neste momento, salvo a necessidade de instaurar procedimento administrativo (PA) para acompanhar a fiel cumprimento do Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado, que, inclusive, o MPF faz parte. 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). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000036/2021-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 661 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 
CAMARÃO. DEFESO. PETRECHOS PROIBIDOS. AUSÊNCIA DE AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para 
apurar a pesca de camarão no período de defeso, mediante técnica de arrasto e uso de tarrafas conhecidas como gerival, na Baía de Guaraqueçaba/PR, 
fato descrito como crime no art. 34, caput e parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/1998, tendo em vista que: (i) não foi possível localizar os envolvidos 
da prática delitiva, que se evadiram do local sem chances de captura pelas autoridades policiais, resultando na impossibilidade de definição da autoria do 
delito; e (ii) conforme apurado pelo membro oficiante, os petrechos de pesca foram recolhidos e apreendidos, inexistindo linha investigatória 
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potencialmente idônea para a responsabilização dos envolvidos, nos termos da Orientação n. 1 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001167/2017-82 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1220 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. 
TOMBAMENTO. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL CABO FRANCÊS. FERNANDO DE NORONHA/PE. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar irregularidade consistente na falta de conservação do Cabo Francês, bem de valor histórico-cultural, localizado no 
Arquipélago de Fernando de Noronha/PE, tendo em vista que, após o tramitar do feito por 4(quatro) anos e evidências nos autos de ausência de recursos 
que poderiam viabilizar uma solução para o processo de deterioração do bem tombado a curto ou médio prazo, o Membro oficiante determinou, sem 
prejuízo de adoção de outras providências cabíveis, a instauração de procedimento administrativo para "acompanhar as medidas adotadas pela 
Administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, em cooperação com o IPHAN, para a restauração e conservação do Cabo Francês, bem de 
valor histórico-cultural localizado em Fernando de Noronha". 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). 209) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001918/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 577 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. REMOÇÃO DE DUNAS E CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 
TOUROS/RN. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possível 
dano ambiental consistente na retirada de dunas dos locais de origens para a edificação de loteamento irregular - empreendimento 'Paraíso do Brasil', no 
Km 0 (zero) da BR- 101, no Município de Touros/RN, tendo em vista que: (i) conforme informado pela Polícia Federal e SPU, não foram observadas 
construções na área contida em terreno da Marinha, tratando-se apenas de áreas demarcadas, mas ainda não incorporadas à União; e (ii) não há ofensa a 
bem de domínio federal, nem o local da ocorrência do fato é área da União, Unidade de Conservação federal, terra indígena ou assentamento do INCRA, 
não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça 
Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, IV da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF no feito. Precedente: 
1.14.000.002514/2017-13. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pelo conhecimento da promoção do arquivamento como declinação 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). 
210) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000515/2016-10 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1102 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE REJEITOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança de 
barragem de rejeitos localizada no Município de Minas do Leão/RS, de responsabilidade da Companhia Riograndense de Mineração - CRM, tendo em 
vista que, conforme aponta o Membro oficiante na promoção de arquivamento: (i) em consulta ao Portal da ANM, verifica-se que a barragem P1 da CRM 
possui Declaração de Condição de Estabilidade válida, emitida em 09 de fevereiro de 2021; (ii) a barragem está desativada, o Plano de Ação Emergencial 
(PAE) não é exigido pelo órgão fiscalizador, apresenta bom estado de conservação e ostenta Médio Dano Potencial Associado (não existem pessoas 
permanentes/residentes ou temporárias/ transitando na área afetada nem quaisquer instalações a jusante da barragem que possam ser impactados por um 
eventual rompimento); (iii) a barragem já foi vistoriada, em maio de 2019, por Analista do MPU/Perícia/Geologia, que não identificou evidências de 
instabilidade; (iv) o empreendedor possui prazo até 15 de setembro de 2022 para concluir a descaracterização da barragem, conforme teor da Resolução 
ANM nº 13/2019; ( v ) foi instaurado procedimento administrativo para acompanhar a descaracterização total da barragem, prevista para setembro de 
2022, nos termos da Nota Técnica 001/2020 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por reconsiderar a decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a homologação do 
arquivamento. - 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 NO MUNICÍPIO DE BAGÉ-RS Nº. 1.29.001.000046/2021-88 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1223 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. AUTOS REMESSA DA 2ª CCR. MEIO AMBIENTE. PRODUTOS CONTROLADOS. SUCATA DE ALUMÍNIO. INTRODUÇÃO 
IRREGULAR EM TERRITÓRIO NACIONAL. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta 4ª CCR, de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
crime de descaminho (art. 334 do CP) e ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98), em razão da apreensão de 2.000 kg (dois mil quilos) de sucata de alumínio 
de origem estrangeira, sobretudo garrafas de cerveja e carcaça de motor de veículos, introduzidas de forma clandestina em território nacional, produtos 
oriundos da cidade situada na fronteira com o Uruguai denominada Aceguá/RS e com destinação a Bagé/RS, avaliados em R$ 5.612,42 (cinco mil, 
seiscentos e doze reais e quarenta e dois centavos), tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, as sucatas na forma amassada 
e/ou enfardada, como nos autos, não são consideradas material usado, pois eventual utilização futura estaria adstrita a processo de reciclagem (Remessa 
de Ofício em MS nº 2006.71.03.000133-5/RS do TRF4), portanto, não ser exigido prévio licenciamento para a sua introdução em território nacional; (ii) 
não existem elementos que demonstrem os produtos serem tóxicos, perigosos, ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente; e (iii) a ausência de 
indícios de mau uso ou descarte indevido das mercadorias, nem mesmo de prática nociva ao bem jurídico tutelado a justificar a imputação dos investigados 
em relação ao delito previsto no artigo 56 da Lei nº 9.605/98. 2. Eventual prática do delito de descaminho (art. 334 do CP) já foi analisada no âmbito da 
2ª CCR, que homologou a promoção do arquivamento nesse ponto do objeto do procedimento. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR. - 
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 NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000142/2018-19 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1200 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÓNICO. RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL. CASA SCHALY-GEIB. CENTRO HISTÓRICO DE 
HAMBURGO VELHO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais irregularidades em obra de restauração do imóvel 
conhecido como Casa Schaly-Geib, especificamente na construção de um muro, no Centro Histórico de Hamburgo Velho/RS, tendo em vista que, 
conforme consignou o Membro oficiante, após o MPF acompanhar as ações do proprietário para regularização do imóvel, diante das diretrizes requeridas 
pelo Município de Novo Hamburgo e pelo IPHAN, verifica-se, conforme o parecer final constante do processo de número 604623/2019, que houve a 
correção da irregularidade que deu causa à instauração deste expediente (PRM-NHM-RS- 00000835/2021). 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) 
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relator(a). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P.FUNDO/CARAZINHO Nº. 1.29.004.000909/2019-72 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1206 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO. UHE FOZ DO CHAPECÓ. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais provocados pela supressão de vegetação nativa em aproximadamente 150 m² (cento e cinquenta 
metros quadrados) para a abertura de um acesso de aproximadamente 120 m² (cento e vinte metros quadrados) em área de preservação permanente do 
reservatório da UHE Foz do Chapecó, na Barra do Lajeado, no Município de Alpestre/RS, tendo em vista que: (i) o autuado assinou o Termo de 
Ajustamento de Conduta n. 2/2021 perante o MPF, aceitando as obrigações de recuperar integralmente o meio ambiente local, registrar o imóvel no CAR 
e pagar R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) de indenização pela perda ou diminuição das funções ecológicas ambientais; (ii) em cumprimento ao 
TAC o autuado apresentou PRAD, comprovante de pagamento por serviços prestados à FLONA Passo Fundo/ICMbio e registro de inscrição da área no 
CAR; (iii) já foi instaurado o Procedimento Administrativo n. 1.29.004.000203/2021-25 para acompanhamento do cumprimento das cláusulas do TAC; 
(iv) as providências criminais já foram adotadas no inquérito policial nº 5003463-66.2018.4.04.7118. 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). 214) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000269/2012-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1176 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL ARQUEOLÓGICO. OBRA MUNICIPAL. POSSÍVEL INTERVENÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possível dano ao patrimônio arqueológico em decorrência da realização de obras de drenagem na Praça Xavier Ferreira e da construção de abrigos de 
ônibus na Praça Tamandaré pela Prefeitura Municipal de Rio Grande, tendo em vista: (i) a regularização da obra posteriormente, não causando danos à 
área de entorno dos bens tombados, segundo afirmações do IPHAN, pois a natureza da intervenção (galeria subterrânea) e o resultado produzido não 
geraram impacto negativo na ambiência dos bens que se encontram nas proximidades da praça; e (ii) considerando o alto potencial arqueológico que a 
região como um todo apresenta, a NT nº 86/2020/IPHAN-RS recomenda que a Municipalidade se comprometa com as obras que resultem em intervenções 
de subsuperfície no Centro Histórico, sendo sempre precedidas ou acompanhadas de estudos arqueológicos preventivos, bem como a confecção de uma 
Carta Arqueológica e uma Carta de Potencial Arqueológico do Município, ações extremamente desejáveis para a preservação do Patrimônio 
Arqueológico, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 215) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.007.000162/2016-
80 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1189 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S. A. OPERAÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. IBAMA. READEQUAÇÃO DO PLANO. PENDÊNCIAS SANADAS. RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 
CONDICIONANTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para averiguar a regular execução do Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, contemplado na Licença de Operação IBAMA nº 888/2009, substituída pela LO nº 1.398/2017, concedida à América Latina Logística 
Malha Sul S. A. (atual Rumo Malha Sul), relativa à operação da malha ferroviária no Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que: (i) quanto ao 
Programa de Substituição Gradativa dos Dormentes de Madeira Nativa por dormentes de materiais alternativos com menor impacto associado, o Ibama 
estabeleceu metas para a superação do passivo ambiental como parte integrante do Programa de Gerenciamento de Resíduos; (ii) o Ibama considerou que 
não havia óbices para a renovação da Licença de Operação por 10 (dez) anos, desde que realizados os ajustes propostos e, em seguida, encaminhou ao 
Parquet Federal cópia da Licença de Operação nº 1.398/2017, referente à operação da Rumo Malha Sul; (iii) consoante informações do Ibama, o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos foi reapresentado e readequado praticamente em sua totalidade, tendo as suas pendências sanadas; e (iv) conforme 
concluiu o Membro oficiante, o empreendedor demonstrou o efetivo cumprimento das condicionantes da referida licença operativa vigente, conforme 
recomendações técnicas do IBAMA, não se mostrando razoável o acompanhamento de tal atividade por mais sete anos sem que haja indicativo de 
irregularidade concreta no licenciamento ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 216) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000098/2020-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 
do Voto Vencedor: 1281 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO EM MARGEM DE RIO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Comando da Brigada Militar de Torres/RS, para apurar a ocorrência de delito ambiental 
previsto no art. 64 da Lei 9.605/98, consistente na instalação de estruturas de lonas e ferros (medindo 15 x 5 metros), uma passarela de madeira dando 
acesso ao rio (medindo 5,40 x 1 metro), bem como um deck flutuante às margens do Rio Mampituba (medindo 6,70 x 3 metros), para realização da 5ª 
Edição do Circuito Brasil Sul de Pesca Amadora, em área de preservação permanente, sem licença ambiental, no Município de Torres/RS, tendo em vista 
que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) se tratava de estruturas móveis e provisórias, uma vez que, ficariam no local do evento apenas 
entre os dias 25 e 27 de setembro de 2020, sendo retiradas posteriormente; e (ii) a Prefeitura de Torres informou que a atividade possuía Autorização nº 
23/2020, expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a qual contemplava 'a instalação de tablado móvel às margens do Rio Mampituba e um 
deck flutuante, no período de 25 a 27 de setembro de 2020', não havendo, portanto, elementos suficientes para prosseguimento da investigação ou 
ajuizamento de ação penal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 217) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.000707/2021-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 545 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível 
instaurada para apurar o vazamento de 0,025 m³ (zero vírgula zero vinte e cinco metros cúbicos) de fluido hidráulico a base de óleo (petróleo bruto) da 
instalação PLSV Sepura Topázio da Petrobras S/A, localizada na Bacia de Campos, no Município do Rio de Janeiro/RJ, em desacordo com a legislação 
e o licenciamento ambiental, tendo em vista que: (i) O Ibama informou que o vazamento ocorreu de modo acidental, em alto- mar e em pequeno volume; 
(ii) não há indícios de deslocamento de mancha para áreas de especial proteção ambiental ou regiões sensíveis, de modo que não houve resultados 
impactantes ao meio ambiente ou potencialidade lesiva à saúde; (iii) as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência da medida adotada 
pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa no valor de 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR 
Precedente: 1.35.000.000679/2020-18. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
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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). 218) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.001306/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1076 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO JULGADO 
IRREGULAR. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REMESSA À 5ª CCR. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar notícia de fato cível 
instaurada para apurar eventual ato de improbidade administrativa decorrente de Convênio público julgado irregular pelo Tribunal de Contas da União, 
tendo em vista que tal temática refere-se feitos relativos aos atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92 e conexos, questões afetas às 
atribuições da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo em conformidade com o que dispõe os §§ 4º e 5º do artigo 2º Resolução nº 20/96 do Conselho 
Superior do MPF. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 5ª CCR para o exercício de 
suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento 
no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 219) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002849/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 591 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. NÃO 
CONHECIMENTO. NOMEAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DO IPHAN. PROVÁVEIS ILEGALIDADES. FISCALIZAÇÃO DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS EM GERAL. 1ª CCR. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possíveis irregularidades na nomeação do superintendente do IPHAN no Rio de Janeiro, tendo em vista que a referida temática refere-se à fiscalização 
dos atos administrativos em geral, questão a ser tratada no âmbito das responsabilidades da 1ª CCR. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante 
em razão do seu anonimato. 3. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com remessa dos autos à 1ª CCR para o eventual exercício 
de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 220) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003376/2020-23 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1145 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. MAR. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. EMBARCAÇÃO AHTS MERSK VENTURA. BAÍA 
DE GUANABARA. RIO DE JANEIRO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental decorrente do vazamento, 
em 1º/02/2020, de 20,3 m³ (vinte vírgula três metros cúbicos), aproximadamente 20.000 l (vinte mil litros), de fluído de perfuração de base sintética 
proveniente da embarcação AHTS MERSK VENTURA, sob responsabilidade da PETRORIO E&G EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
LTDA, próximo à entrada da Baía da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) apesar da ausência de registro de prejuízos para a 
saúde pública, fauna e flora por causa do fato, descaracterizando o crime do art. 54, da Lei n. 9.605/98, bem como o reconhecimento pelo próprio Ibama 
do fraco impacto para o meio ambiente, é difícil prever com precisão os impactos na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos 
planctônicos são sensíveis ao óleo; (ii) conforme relatório apresentado pelo Ibama, mesmo em pequenos volumes, os resíduos de substâncias químicas 
persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, comprometendo o ecossistema de cada região, sendo mister a 
adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento do STF, exposto na ADPF 
101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à presunção de dano em razão de determinadas atividades potencialmente poluidoras; (iii) a 
penalidade administrativa de multa aplicada pelo Ibama no valor expressivo de R$ 26.000,00 (cem mil reais), foi definida acima do mínimo estipulado 
pelo art. 36, III, §§ 1º e 2º do Decreto nº 4.136/2002, sem comprovação nos autos de efetivo pagamento, revelando a necessidade de continuidade da 
tramitação do feito para efetiva compensação cível, ante a exposição do meio ambiente a risco. Precedente: IC n. 1.34.012.000099/2017-23 (581ª SO, de 
16/12/2020); e (iv) os precedentes invocados na promoção de arquivamento não se adéquam ao presente caso, ante o diminuto volume de óleo derramado 
(111 litros) no primeiro caso e a diversidade de situação fática do caso apurado na NF n. 1.30.015.000167/2020-79 (descarte de água de produção - TOG 
e termo de ajustamento dos critérios de autuação do IBAMA). 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). 221) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004047/2018-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1217 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. AUTORIZAÇÃO DE CAPTURA, COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL 
BIOLÓGICO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir de peças de informação do Ibama, para apurar prática de atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, em desacordo com a licença obtida, por deixar de atender a 
condicionante 2.2 da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (ABIO nº 128/11), emitida através do processo de licenciamento 
ambiental nº 02001.000944/2011-63, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) o Ibama informou que a referida condicionante 
consistia no envio de um relatório impresso e digital, em um prazo de até 30 (trinta) dias após o término de vigência da autorização de captura, coleta e 
transporte de material biológico, não havendo, portanto, tipificação penal equivalente para a conduta investigada, restando configurado infração 
administrativa, referente ao descumprimento de exigências formais; e (ii) considerando a intencionalidade da conduta infracional, haja vista que o 
empreendedor não pode alegar desconhecimento da legislação ambiental, tampouco do estabelecido na licença ambiental a ele nominalmente concedido, 
bem como se tratar de empresa de pequeno porte, a autarquia ambiental federal fixou multa administrativa em R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), 
nos termos da IN nº 10/2012-Ibama, sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção 
de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 222) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.004724/2016-01 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1106 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. IPHAN. CONCLUSÃO DE PROCESSO. 
INDEFERIMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível omissão do Iphan em relação ao trâmite do processo de 
tombamento n° 768-T-1966, referente ao Conjunto Rural do Engenho Jesuíta, na Estrada da Serra da Calçada e Ponte Bela, em Itaguaí/RJ, tendo em vista 
que o Iphan concluiu o processo de tombamento nº 768-T-1966, deliberando pelo indeferimento do pedido de tombamento, ante a inexistência de interesse 
do patrimônio histórico nacional, e encaminhou o respectivo processo para o arquivamento, de modo que não subsistem fundamentos para a continuidade 
da investigação pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 223) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 
1.30.002.000024/2020-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 514 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TRÂNSITO DE VEÍCULOS. 1. Cabe o 
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arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventual dano ambiental causado pelo trânsito de veículos automotores nas praias do 
município de São Francisco de Itabapoana/RJ, tendo em vista que: (i) foram instaladas placas de advertência na orla marítima, informando sobre a área 
de preservação permanente e a proibição de trânsito nesses locais, bem como a instalação de piquetes e aplicação de multas aos infratores; e (ii) segundo 
o Membro oficiante, não foram identificadas a presença de fato típico concreto a justificar a adoção de medidas no âmbito criminal, nos termos do 
Enunciado nº 55/4ªCCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 224) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS-RJ Nº. 
1.30.002.000115/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1205 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO EM LAGOAS, RIOS 
E PRAIAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar omissão dos órgãos ambientais na fiscalização permanente das 
praias, lagoas e rios do Município de Campos de Goytacazes/RJ, objetivando a retirada de objetos perigosos (redes de pesca, em especial) que ameaçam 
a vida de banhistas, surfistas e fauna, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante, tanto a Marinha do Brasil quanto a Capitania dos 
Portos em São João da Barra vem adotando medidas fiscalizatórias consideradas satisfatórias para garantir a navegação e segurança dos frequentadores 
em lagoas, rios e praias da região, conforme relatórios apresentados. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 225) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000039/2014-04 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1185 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. GNAISSE. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais decorrentes de lavras minerárias 
(Gnaisse) realizadas entre janeiro de 2004 e dezembro de 2005 e março de 2014 e dezembro 2015, sem autorização da autoridade ambiental competente, 
no município de Niterói/RJ, tendo em vista que a questão foi judicializada por meio do ajuizamentos de Ações Civis Públicas, pela Procuradoria-Regional 
da União da 2ª Região (ACP n° 0025797-44.2016.4.02.5102 e ACP n° 5005022- 15.2019.4.02.5102), abarcando integralmente o objeto dos autos, 
conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 226) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000106/2015-63 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1268 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PROJETO 
URBANÍSTICO DA ORLA DA CIDADE DE NITERÓI. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar e 
monitorar a implementação do Projeto Urbanístico da Orla da Cidade de Niterói, de forma a regulamentar a ocupação em especial da Praia de Itaipú. no 
município de Niterói, tendo em vista que: (i) a SPU informou que vem realizando vistorias com abertura de processos individuais para cada 
estabelecimento, que deram origem à ações de reintegração de posse; (ii) a Secretaria Municipal de Ordem Pública-SEOP consignou que emitiu autos de 
interdição de diversos quiosques instalados na praia, bem como a propôs ações demolitórias visando a retirada dos quiosques; (iii) a AGU encaminhou 
lista com os processos ajuizados pela Procuradoria Seccional, com base nos procedimentos administrativos oriundos da SPU/RJ; e (iv) conforme 
consignado pelo Procurador oficiante, tanto os órgão federais, quanto a municipalidade de Niterói estão adotando as medidas necessárias visando corrigir 
possíveis irregularidades nas construções na praia de Itaipú, não se mostrando necessária a realização de outras diligências, nem o prosseguimento das 
investigações, uma vez que não se vislumbra relevância, nem utilidade que justifiquem a intervenção do Ministério Público Federal. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 227) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.006.000321/2017-16 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1251 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ZONA COSTEIRA. POLUIÇÃO SONORA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de suposto dano ambiental em 
razão da instalação de acampamentos desordenados e com elevado barulho praticado por frequentadores das praias de Itacuruçá e Mangaratiba, fato 
ocorrido no Município de Itaguai/RJ, tendo em vista que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA): (i) realizou vistoria no local orientando 
moradores e frequentadores sobre as leis municipais que proíbem camping, som alto e o uso de churrasqueiras; e (ii) desde maio de 2019 foi iniciada 
operação com ações fiscalizatórias de forma regular nas praias e ilhas da região, com o objetivo de coibir possíveis irregularidades, não subsistindo 
fundamentos para a continuidade do procedimento nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 228) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000002/2021-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1072 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. ARQUEOLOGIA. OBRAS DE RECUPERAÇÃO. PALÁCIO DE CRISTAL DE 
PETRÓPOLIS/RJ. DUPLICIDADE NA APURAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de matérias veiculadas no Jornal 
Tribuna de Petrópolis, para apurar notícia de paralisação de obras de recuperação do Palácio de Cristal, com recursos federais, bem tombado no âmbito 
federal e situado no Município de Petrópolis/RJ, especificamente pela ausência do Projeto de Monitoramento e de Resgate Arqueológico, tendo em vista 
que, conforme consignado pelo Membro oficiante, a questão já vem sendo tratada nos autos do IC nº 1.30.007.000225/2020-63, mais antigo e melhor 
instruído, instaurado pelo 3ª Ofício da PRM/Petrópolis, não se justificando a continuidade da tramitação do presente IC, sob pena de incorrer em 
duplicidade de apuração e ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Precedente: 1.18.000.001157/2020-14. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 229) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000065/2011-11 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1174 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. PRESERVAÇÃO. BARRA DO PIRAÍ/RJ. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para averiguar possível omissão do IPHAN na preservação do Conjunto Ferroviário de Barra do Piraí, bem remanescente da 
Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) com fulcro na Lei 11.483/07, tendo em vista: (i) o estado regular da edificação, segundo vistoria do Instituto 
Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), bem como o uso do espaço para atividades culturais pela Municipalidade; (ii) o esclarecimento da SPU, o 
qual afirma que assumiu a gestão dos imóveis não operacionais com a extinção da RFFSA, sendo certo que ao DNIT coube a gestão dos bens móveis e 
imóveis de natureza operacional; (iii) a assinatura de Termo de Cessão nº 052/2015/DIF/DNIT, cujo objeto é a outorga do direito real de uso gratuito do 
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Galpão e Armazém; e nº 99/2015/DIF/DNIT que outorga o direito real de uso gratuito do imóvel denominado Estação Ferroviária de Barra do Piraí, 
assinado entre DNIT e a Municipalidade; e (iv) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar o acordo ajustado, instrumento adequado à 
fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 4/7/ 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). 230) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000110/2017-84 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 434 – Ementa: RECURSO AO CIMPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DOS BOTOS-CINZAS E OUTROS CETÁCEOS DAS 
BAÍAS DE ILHA GRANDE. CONVÊNIO E TAC FIRMADO ENTRE A TRANSPETRO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE PESQUISA NOEL E 
O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. NOVO PROCEDIMENTO EM FORMATO ELETRÔNICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Não 
cabe o arquivamento de inquérito civil no qual o Membro oficiante informa a instauração de novo procedimento (eletrônico) visando a continuidade da 
instrução, tendo em vista a necessidade de apensamento dos autos eletrônicos instaurados (Portaria PRM/AGR/RJ Nº 56/ 2020) ao feito físico ou dos 
presentes autos ao eletrônico, para análise e homologação de arquivamento conjunta, considerando a judicialização do seu objeto pela propositura da 
ACP 5001252- 84.2019.4.02.5111/RJ. 2. Registra-se que o pretendido na promoção de arquivamento (PRM-AGR-RJ-00002345/2020) não segue a 
Portaria PGR/MPF nº 350/2017, nem o Informativo SEJUD nº 09/2020 - Instrução eletrônica de procedimentos físicos, durante a pandemia da covid-19, 
sendo possível a digitalização dos procedimentos físicos para continuidade da apuração por meio eletrônico. Precedentes: CIMPF 1.30.014.000032/2009-
16 e CIMPF 1.30.014.000009/2016-42. 3. Voto pela manutenção da decisão recorrida, de não homologação do arquivamento, com a remessa dos autos 
ao CIMPF para a devida análise do recurso interposto. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 231) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 
1.30.014.000125/2015-81 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1036 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO PELO CIMPF. NÃO HOMOLOGAÇÃO PELA 4ª CCR (CONVERSÃO DE AUTOS 
FÍSICOS EM ELETRÔNICO). 570ª SO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONDICIONANTES SOCIOAMBIENTAIS. 
LICENÇA PRÉVIA. INSTALAÇÕES RADIOATIVAS E NUCLEARES. ANGRA III. JUDICIALIZAÇÃO SUPERVENIENTE. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil no qual o Membro oficiante informou inicialmente a instauração de novo inquérito civil eletrônico (conversão dos autos 
físicos em eletrônicos), visando a continuidade da instrução; com posterior negativa de homologação do arquivamento pela 4ª CCR, na 570ª SO; e 
julgamento de recurso do Membro oficiante pelo CIMPF, que considerou prejudicado o recurso em razão da notícia superveniente da judicialização do 
feito, após retorno dos autos à 4ª CCR para nova deliberação, tendo em vista que a fundamentação contida no voto do Conselheiro Relator do recurso 
naquele CIMPF demonstra a judicialização da questão objeto do presente feito nos seguintes termos: "(...) Em consulta ao sistema único, verificou-se 
que, em outubro de 2020, o procurador oficiante promoveu o arquivamento dos autos eletrônicos em razão do ajuizamento da ação civil pública 5000837-
67.2020.4.02.51111. A petição inicial da ação judicial juntada aos autos indica como objeto '...o cumprimento das condicionantes socioambientais 
previstas na Licença Prévia n. 279/2008 da Usina Termonuclear de Angra III e na licença de instalação 591/2009, concedida ao IBAMA ao 
empreendimento Angra 3, sob pena de nulidade..." (documento 68.2). Foi instaurado também um procedimento administrativo para o acompanhamento 
da ação civil pública (PA 1.30.014.000193/2020-15).'"., não havendo, portanto, outras medidas a serem adotadas no presente feito pelo MPF, tanto 
judiciais como extrajudiciais. 2. Considerando a conversão do presente procedimento em eletrônico (IC - 1.30.014.000042/2020-59), verifica-se que este 
eletrônico foi anexado como documento secundário aos presentes autos em momento posterior à remessa deste autos físicos a esta 4ª CC, por meio do 
Sistema Único (PRM-AQA- SP-00001493/2021), conforme se verifica do histórico dos andamentos do procedimento (PRM-AQA-SP- 00001493/2021). 
3. Para fins de atuação em procedimentos futuros, recomenda-se ao Membro oficiante que não instaure novo PA para acompanhar ACP por ele ajuizada, 
visto que o tal acompanhamento da ação é realizado diretamente no bojo da demanda perante o judiciário. 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). 232) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000168/2020-23 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1062 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA CAIRUÇU. 
MUNICÍPIO DE PARATY/RJ. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar a 
construção supostamente irregular, em 2012, de pousada de 3 (três) pavimentos em alvenaria na APA Cairuçu, localizada no Município de Paraty/RJ, 
em desacordo com o Plano de Manejo da unidade de conservação federal, tendo em vista que: (i) foi comprovado pelo ICMBio a ocorrência de dano 
leve, ante as características da edificação, sem consequências negativas para o meio ambiente, tendo sido a investigada penalizada administrativamente 
pelo fato - multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e paralização das obras do terceiro pavimento, o que demostra a suficiência da medida para a 
prevenção e repressão do ilícito; e (ii) em 29/05/2018 foi publicada a Portaria ICMBio n. 533/2018, que aprovou nova versão do Plano de Manejo da 
APA Cairuçu, pelo qual não mais persiste a proibição de construções de três pavimentos, o que permitiu regularizar a construção junto ao órgão 
competente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 233) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 
1.30.017.000494/2010-39 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1225 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ENCHENTES. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO. REPASSE 
DE VERBAS FEDERAIS. BELFORD ROXO/RJ. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta 4ª CCR, do inquérito civil instaurado para acompanhar as 
medidas adotadas pelos poderes públicos com o objetivo de mitigar efeitos das enchentes no Município de Belford Rocho/RJ, bem como eventual 
liberação de verbas federais para situações de calamidade pública, tendo em vista que: (i) as questões ligadas ao contrato firmado com a Caixa Econômica 
Federal prescindem de licenciamento ambiental, pois somente teve por objeto a elaboração de projetos para estabilização das encostas, bem como foram 
consideradas minimamente satisfatórios, conforme consignado pelo Membro oficiante; e (ii) as questões referentes às enchentes e necessidade de espaços 
socioambientais de amortecimento delas também já são tratadas em outro procedimento da mesma PRM, considerando a Recomendação nº 03/2021, 
expedida nos autos do IC nº 1.30.017.000070/2015-89, conforme pontuado pelo Membro oficiante. 2. A regularidade do repasse verbas federais ao ente 
municipal, relativa ao Contrato de Repasse nº 0351.506-27/11 e à prestação de contas relacionada à Nota de Empenho nº 2016NE000169, é temática a 
ser revisada pela 5ª CCR, considerando que o próprio Membro oficiante determinou a digitalização integral dos autos deste feito para distribuição a um 
dos ofícios com atribuição de improbidade administrativa na Procuradoria da República no Município de São João do Meriti/RJ, para prosseguimento 
das investigações quanto a esse ponto. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com determinação de remessa dos autos à 5ª CCR, para eventual 
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exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 234) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000109/2021-
57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1166 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. RESÍDUOS SÓLIDOS. ATERRO SANITÁRIO. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis irregularidades em operação de aterro sanitário, 
no município de São Gonçalo/RJ, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que as supostas irregularidades não apresentam riscos para as áreas de 
manguezal protegidas pelas unidades de conservação federais APA Guapi-Mirim e ESES Guanabara; e (ii) a ausência de lesão direta a bens, serviços ou 
interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição 
Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declínio de atribuições, nos 
termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 235) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000130/2016-95 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1116 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE BARRO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM OBRA PÚBLICA. CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suspeita de atividade ilegal de extração barro, sob a alegação de utilização local em obra pública, além de confecção 
de documentos falsos pela gestão municipal, em Silva Jardim/RJ, tendo em vista que: (i) o MP Estadual ajuizou ação penal acerca dos fatos, a qual foi 
declinada em favor da Justiça Federal (autos retombados sob o nº 0500059- 11.2018.4.02.5107), tendo o MPF aditado a exordial e o Juízo proferido 
sentença condenatória (cópia anexada aos autos, em observância ao Enunciado n.º 11-4ª CCR), com posterior interposição de apelação pelos réus, ainda 
pendente de julgamento no TRF-2ª Região; (ii) conforme consignado pelo Membro oficiante, como o tema envolveu a realização de atividade pública, 
porém irregular, aguarda-se a solução definitiva da pretensão penal e, com o título executivo será possível apreciar as consequências civis pertinentes e 
sua execução, sendo que os elementos probatórios pertinentes encontram-se nos autos judiciais referidos, o que torna o atual inquérito civil um expediente 
em excesso redundante; e (iii) a reparação civil deverá ser exigida no âmbito da ação penal, caso confirmada a prática delituosa pela Prefeitura (Enunciado 
n.º 56-4ªCCR). Precedentes: 1.15.002.000664/2018-16 (579ª SO); 1.29.018.000091/2019-39 (571ª SO). 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). 236) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001191/2019-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1275 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. TERRAS INDÍGENAS. 
MEDIDAS DE COMBATE À EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E GRILAGEM DE ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para acompanhar as medidas adotadas no combate à exploração ilegal de madeira e 
grilagem de áreas especialmente protegidas, terras indígenas e unidades de conservação no Distrito de Surpresa, Município de Guajará- Mirim/RO, tendo 
em vista que: (i) A Funai atendeu a requisição ministerial, apresentando relatório de atividades executadas na região entre os dias 13 e 22 de agosto de 
2019. As fiscalizações ocorreram nas TIs Rio Guaporé e Sagarana, constatando, em suma, derrubadas e indícios de extração ilegal de madeiras do interior 
da TI, além de rastros de invasões. Apesar dos relatos apresentados demonstrarem de forma genérica a prática criminosa, sem indicação e autoria certa 
ou ao menos norte investigativo, consta que informes referente a supostos responsáveis foram repassados à Polícia Federal por meio do Ofício SEI 
1543595; (ii) a Delegacia de Polícia Federal discorreu sobre as investigações realizadas para apurar crimes ambientais em terras indígenas de sua 
circunscrição, de onde se observa grande ênfase de atuações nos anos de 2017 e 2018. Quanto a informações sobre desmatamentos mais recentes, constam 
a instauração dos seguintes Inquéritos Policiais: IPLs 2020.0007690 - DPF/GMI/RO; 2020.0007999- DPF/GMI/RO; 2020.0007636 - DPF/GMI/RO; 
2020.0076772 - DPF/GMI/RO; 2020.0048320 - DPF/GMI/RO; 2020.0007904 - DPF/GMI/RO; 2020.0010617 - DPF/GMI/RO; 2020.0006939 - 
DPF/GMI/RO; 2020.0004384- DPF/GMI/RO; e (iv) concluiu o Membro oficiante que, em face da inexistência de objeto delituoso certo e delimitado, 
não há norte investigativo plausível, desvirtuando a natureza do procedimento investigatório criminal. Considerando, ainda, que Inquéritos Policiais 
visando apurar crimes ambientais praticados no Distrito de Surpresa presididos pela PF sujeitam-se ao controle externo ordinário do MPF, é desnecessário, 
por ora, instaurar Procedimento Administrativo com o escopo de acompanhar as medidas adotadas acerca do tema. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 237) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000330/2019-17 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 915 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. LAGOA DA CONCEIÇÃO. MUNICÍPIO DE 
FLORIANÓPOLIS/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a poluição hídrica da bacia 
hidrográfica da Lagoa da Conceição, em Florianópolis/SC, ante a falta ou insuficiência de saneamento básico na região, tendo em vista que foi 
judicializada a questão por meio do ajuizamento de Ação Civil Pública, autos n. 5004793-41.2021.4.04.720, em curso perante a 6ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Florianópolis/SC, visando a assegurar a continuidade dos serviços de saneamento (tratamento de efluentes) da região do rompimento dos 
taludes da bacia de evapoinfiltração, fato ocorrido em janeiro/2021, à realização do levantamento do diagnóstico técnico multidisciplinar relativo ao 
carreamento de poluentes para a Lagoa da Conceição, além da adoção das medidas mitigadoras e reparadoras dos danos ambientais e indenização pelos 
danos patrimoniais e morais sofridos, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, 
pelo que não há razão para continuidade das investigações. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 238) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA Nº. 1.33.000.001406/2020-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1058 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL. POLUIÇÃO. COLÔNIA DE PESCADORES. RESÍDUOS 
SÓLIDOS. REDES DE PESCA E OUTROS EQUIPAMENTOS DEPOSITADOS NA PRAIA. ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES ARTESANAIS 
DA ARMAÇÃO DO PÂNTANO DO SUL (APAAPS). 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a poluição que 
estaria sendo gerada pela colônia de pescadores ao utilizar a praia como depósito de lixo, redes de pesca, embarcações e entulhos, na localidade conhecida 
como Ilha das Campanhas, na Armação do Pântano do Sul, no Município de Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) a COMCAP (Autarquia de 
Melhoramento da Capital) informou que o local foi limpo pela Associação dos Pescadores Artesanais da Armação do Pântano do Sul (APAAPS), e que 
deixou uma caixa estacionária para colocação dos resíduos pelos pescadores; (ii) o IMA informou que, ao vistoriar o local, não constatou a atividade de 
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depósito de resíduos sólidos, embora houvesse alguns resíduos dispostos irregularmente no solo, aparentemente de modo eventual (Informação Técnica 
nº 45/2020/GEFIS), e; (iii) a existência de dique ou molhe entre a Praia da Armação e a Ilha das Campanhas já é objeto do Cumprimento de Sentença nº 
5008067-28.2012.4.04.7200 (Parecer Técnico nº 1416/2020-CNP/SPPEA). Precedente: 1.33.000.000612/2019-14 (561ª SO). 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 239) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000078/2018-03 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1141 – Ementa: DECLINAÇÃO PARCIAL DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. PROPRIEDADE 
PRIVADA. MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar o delito de parcelamento de solo urbano, sem 
autorização dos órgãos ambientais competentes, descrito no art. 50, da Lei nº 6.766/79, quanto à área de 1.013,07 m² (um mil e treze metros quadrados 
vírgula sete), parte da área total matriculada sob o nº 26.750 no Ofício da Comarca de Garopaba/SC, tendo em vista que, após diligências, o membro 
oficiante constatou que parte da área não está localizada em terreno de marinha, nada indicando haver lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, 
suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. Precedente: 
1.33.001.000055/2020-65. 2. Cabe o arquivamento quanto à área remanescente do total de 15.953,23 m² (quinze mil, novecentos e cinquenta e três metros 
quadrados vírgula vinte e três), da matriculada sob o nº 26.750 do Ofício da Comarca de Garopaba/SC, que é de domínio da União, tendo em vista que: 
( i ) não foi constatado dano ambiental em terreno de marinha e área de preservação permanente, conforme Auto de Constatação elaborado pela Polícia 
Militar Ambiental após vistoria na região; e (ii) segundo o membro oficiante, inexiste lesão a bens, serviços ou interesse da União, visto que o 
desmembramento irregular do solo urbano não abrangeu a área de propriedade da União, nem área situada no interior da Unidade de Conservação Federal 
APA da Baleia Franca. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 4. Voto pela homologação da declinação parcial de atribuições quanto à área de 1.013,07 m² de domínio privado e pela homologação de 
arquivamento quanto à área remanescente pertencente à União, por ausência de dano. - 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). 240) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000523/2019-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 984 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO SONORA. 
INTERESSE LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, para atuar em inquérito civil instaurado para apurar poluição 
sonora provocada por embarcações particulares que atracam no espelho d'água da Praia do Caixa D'Aço, no Município de Porto Belo/SC, localizada no 
interior da Área de Proteção Ambiental Municipal da Ponta do Araçá, tendo em vista que: (i) conquanto exista comunidade pesqueira no local, os ruídos 
provocados pelas embarcações, além dos limites previstos na legislação municipal (art. 1º do Decreto n. 1.744/2018), atingem a todos os moradores e 
frequentadores da praia, sendo que eventual dano ambiental é meramente local, devendo ser coibido por órgão de fiscalização ambiental do município; 
(ii) ainda que a Marinha do Brasil tenha participado de fiscalizações conjuntas e tenha firmado Termo de Cooperação Técnica com o Município, 
objetivando promover a fiscalização no tráfego de embarcações na orla marítima municipal (e rios navegáveis) e evitar riscos aos frequentadores' 
(fiscalização de segurança), a fiscalização em face da `poluição sonora' não está no âmbito se suas atribuições, conforme informou o Delegado da 
Capitania de Portos na Reunião no MPF em 11/12/2019, não havendo indícios de omissão desta instituição; (iii) a área não é de domínio da União, não 
havendo elementos nos autos que indiquem que faça parte de Terreno de Marinha ou que atinja Terra Indígena, e não está inserida em Unidade de 
Conservação da Natureza fiscalizada ou protegida por órgão federal, de modo que não há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas 
autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. Precedente: 1.22.000.002463/2019-
10 (581ª SO, de 16/12/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 241) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.004288/2019-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1231 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. AÇÕES FISCALIZATÓRIAS DO IBAMA EM 2019. 
MENSURAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado a partir do Ofício 373/2019-4ªCCR, por meio do qual a 4ª CCR 
solicitou aos membros oficiantes na área ambiental que mensurassem as atividades fiscalizatórias do IBAMA previstas para o ano de 2019, no Estado de 
São Paulo, pelas Procuradorias da República nos Municípios de Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Santos, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo membro oficiante: (i) diante da ausência de irregularidades, a totalidade das PRMs mencionadas arquivaram seus respectivos 
procedimentos; e (ii) não há razão que justifique a manutenção do presente procedimento administrativo de acompanhamento diante da perda do objeto 
em razão do lapso temporal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 242) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BAURU/AVARE/BOTUCA Nº. 1.34.003.000196/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1133 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. 
CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. FERROVIAS. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NO LEITO DOS TRILHOS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado no âmbito da PRM/Bauru-SP para apurar eventuais danos ambientais decorrentes da reativação 
da ferrovia, prevista para ocorrer até 2024, entre as cidades de Bauru e Panorama, passando pelos Municípios de Avaí, Duartina, Garça, Vera Cruz, 
Marília, Pompeia, Tupã, Osvaldo Cruz, Adamantina e Dracena, na extensão total de cerca de 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros), porquanto ao 
longo do leito ferroviário teria nascido vegetação natural, que deveria ser preservada, tendo em vista que: (i) segundo informou o Ibama, o Trecho Bauru 
- Tupã teve suas atividades regulamentadas por meio da Licença de Operação nº 1180/2013, sendo necessária a recuperação das linhas e estruturas para 
as atividades operacionais, a ser promovida pela empreendedora até 2022, e o Trecho Tupã - Panorama ainda pende de emissão de Licença de Instalação 
para início das obras e retomada das atividades operacionais da ferrovia, previstas para ocorrer em 2023; (ii) a vegetação nativa que surgiu no leito dos 
trilhos em razão da sua falta de manutenção, por mais de dez anos, não enseja proteção legal, estando estas áreas acobertadas por licenciamentos 
ambientais, apenas `eventuais' áreas de preservação permanentes existentes próximas aos trilhos deverão ser protegidas pelo órgão ambiental competente, 
por meio de condicionantes aos licenciamento ambientais. Precedente: 1.23.002.000007/2013-84 (Voto nº 1013/2021, SO N. 586) 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 243) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.001065/2020-51 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 938 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO VIRACOPOS. ABANDONO DE CARGA. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar abandono de carga considerada como produto perigoso no Aeroporto 
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Internacional de Viracopos, diante da não conclusão de processo de importação do produto classificado como substância química UN1866, Resin Solution 
(Classe 3: Líquido Inflamável) contendo 01 volume com 5,16 kg, possuindo potencial poluente capaz de comprometer o meio ambiente, no Município 
de Campinas/SP, tendo em vista que consta nos autos documentação do IBAMA da qual se extrai que o importador procedeu com a destinação final 
ambientalmente adequada da respectiva carga abandonada. Precedentes: 1.34.004.000160/2019-01. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 244) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.34.006.000267/2018-41 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 1249 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO 
AMBIENTE. FLORA. VENDA E TENTATIVA DE EXPORTAÇÃO DE MADEIRA SERRADA. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta prática de crime previsto no art. 46, parágrafo único da Lei nº 9605/98, devido à 
venda e tentativa de exportação de madeira serrada nativa na forma de 10 (dez) sarrafos, com 2,9 (dois vírgula nove) cm largura versus 135,0 (centro e 
trinta e cinco) cm de comprimento cada, sem licença válida outorgada pela autoridade competente, sendo a encomenda postada pelos Correios e 
identificada como ilícita no Aeroporto Internacional de Guarulhos, com postagem ocorrida em 17/8/2017 no Município de Jarunas/PA e com endereço 
destinatário situado na Itália, tendo em vista que: (i) pelo tipo penal aplicado, a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos 
moldes do artigo 109, incisos VI, do Código Penal; e (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que 
apreendeu o material e aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerada pelo Ibama multa leve em virtude do número de peças (dez), 
realizado o encaminhamento de inscrição em dívida ativa, sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando 
desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.23.005.000249/2020-
77 (587ª SO). 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). 245) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 
1.34.006.000355/2019-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1230 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ÁGUA. PCH SALESÓPOLIS/SP. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o cumprimento da Política Nacional de Segurança de Barragens, desconformidade da segurança 
da Barragem PCH Salesópolis com a Lei 12.334/10, empreendimento sob a responsabilidade da Empresa Concessionária Cobuccio e Almeida Energia 
Ltda, em Salesópolis/SP, tendo em vista que: (i) foram cumpridas as 03(três) determinações e 02(duas) recomendações expedidas à empreendedora, pela 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) a saber: (a) foram cumpridas a Determinações D.1 e D.2 pela empreendedora, 
de apresentação de cronograma detalhando as ações e contendo previsão de elaboração do Plano de Segurança de Barragem (PSB) e comprovação de 
que o Plano de Ação e Emergência (PAE) foi enviado aos órgãos competentes (Prefeituras de Salesópolis, Biritiba Mirim e Defesa Civil de SP), conforme 
informações da Aneel; (b) a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) informou que os documentos PSB e PAE estão atualizados 
em sem pendências, conforme análise empreendida pela Arsesp, por meio do Relatório de Fiscalização RF nº 0009/2019-ARSESP-SFG; e (c) a 
Determinação D.3 e Recomendações R.1 e R.2 foram cumpridas, considerando que a empreendedora informou que todas as ações necessárias junto à 
Sabesp estavam sendo tomadas em conformidade com as reuniões já realizadas na Superintendência - Unidade Leste, bem como informou que a empresa 
junto à Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento 'notificaram a SABESP via ofício de nº DE042/2019 de 04 de setembro de 2019, 
solicitando que a SABESP tome providências em imediato para a mudança do local de capitação de água e realocação das adutoras ancoradas nos berços 
de apoio do conduto forçado da Usina", fatos estes noticiados à Arsesp; (ii) a Arsesp, conveniada da Aneel para descentralização das atividades de 
fiscalização, realizou uma ação presencial no período de 14/02/2019 e 18/06/2019, e, de forma complementar, realizou reuniões com a empreendedora 
da barragem em 27/09/2019, 08/10/2019 e 17/10/2019, o que evidencia efetiva adoção de medidas fiscalizatórias na PCH Salesópolis; e (iii) a SFG e a 
empreendedora informaram que estão adotando as medidas complementares para segurança de barragens, em observância ao princípio da prevenção, 
expostas pela 4ª CCR, no voto 4833/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.006.000375/2016-51. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Retirado 
de pauta pelo relator. 246) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REGISTRO-SP Nº. 1.34.040.000094/2019-25 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1262 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. FÁBRICA DE EMBARCAÇÕES DE 
PEQUENO PORTE. ICMBIO. PROPRIEDADE INSERIDA EM ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA. CETESB. EMPREENDIMENTO 
PARALISADO. AUSÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostos danos ambientais 
decorrente de uma fábrica de embarcações de pequeno porte, em Barra do Ribeira, Iguape/SP, tendo em vista que: ( i ) segundo o ICMBio, a propriedade 
está integralmente inserida no interior da APA- CIP, em sua Zona de Ocupação Controlada (ZOC) que, entre outras normas, estabelece a possibilidade 
de construção de empreendimentos, desde que atendam a processo de licenciamento ambiental; não foi constatado cheiro de resina no exterior do galpão 
e, dentro dele, o cheiro era bem discreto; em conclusão, afirmaram que, por se tratar de atividade de baixo potencial poluidor e exercida de forma artesanal, 
compete ao órgão licenciador estadual manifestar-se quanto à necessidade ou à dispensa de licenciamento ambiental do empreendimento; e (ii) já a 
Agência Ambiental de Registro (CETESB), em vistoria ao local, constatou que o empreendimento se encontrava paralisado e não se verificou qualquer 
dano ambiental. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 247) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 
1.35.000.001665/2019-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 880 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO. RISCO DE DANOS AO 
PAINEL DE PINTURAS RUPESTRES. SÍTIO ARQUEOLÓGICO PEDRA DO LETREIRO. CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE. 
JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar riscos de danos ao painel de pinturas rupestres do Sítio 
Arqueológico Pedra do Letreiro, no Município de Canindé de São Francisco/SE, tendo em vista a judicialização da questão pelo MPF, que ajuizou a 
Ação Civil Pública nº 0800059- 49.2021.4.05.8501, em desfavor do Iphan para que adote medidas de proteção e conservação das pinturas rupestres até 
o término do procedimento de tombamento do bem, o que abrange integralmente o objeto do feito, conforme se verifica da cópia da petição inicial da 
ACP em anexo, nos termos do Enunciado nº 11 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 248) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.001667/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1055 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO. 
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SÍTIOS. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. MONUMENTO NATURAL DO SÃO FRANCISCO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar riscos de danos aos Sítios Arqueológicos do Vale dos Mestres, situado no interior do Monumento Natural do São 
Francisco, no Município de Canindé de São Francisco/SE, tendo em vista o objeto deste procedimento foi judicializado por meio da a Ação Civil Pública 
n. 0800176- 40.2021.4.05.8501 proposta pelo MPF em face do Iphan, ICMbio, Estado de Sergipe e Município de Canindé do São Francisco, objetivando 
a adoção de diversas medidas para sua preservação, entre elas, a proibição de visitação até a apresentação de estudos técnicos que indiquem a capacidade 
de carga da Trilha do Vale dos Mestres e do próprio sítio, a instalação de barreiras aquáticas para impedir o acesso ao local pela água, a instalação de 
sinalização aquática e em terra, a implementação de projeto de conservação preventiva da arte rupestre do Vale dos Mestres, estando o objeto do 
procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 249) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LINHARES-ES Nº. JF/ES-0000171-89.2017.4.02.5004-*APE - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1122 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL (ANPP). AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. ANIMAIS SILVESTRES. TRANSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. 
1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 00001718920174025004, na qual é 
apurada a prática dos crimes previstos nos artigos 29 da Lei 9.6051/98 e 16 da Lei n° 10.826/03, decorrente da caça de animais da fauna silvestre, sem a 
devida autorização da autoridade ambiental competente, com arma de fogo, no interior da Zona de Amortecimento da REBIO de Sooretama, tendo em 
vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante, houve o trânsito em julgado da presente ação, razão pela qual não há que se falar na possibilidade 
de propor ANPP, devendo iniciar-se a execução da pena imposta. 2. Voto pela não admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos do voto do(a) 
relator(a). 250) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI Nº. JF/FLR-1001903-09.2020.4.01.4003-IPL - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1068 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. ÁREA PRIVADA. RIO VÃO DO URUCUM. MUNICÍPIO DE ANTÔNIO 
ALMEIDA/PI. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar a possível prática dos crimes do art. 55 e art. 60 da Lei 9.605/98 c/c art. 2º 
da Lei 8.176/91, consistente na extração de areia sem autorização do órgão competente, no Rio Vão do Urucum, no Município de Antônio Almeida/PI, 
tendo em vista que a área explorada é de domínio privado, sem indícios de dano ambiental, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a 
gestão ou 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, nos termos exigidos 
pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 7 - 4ª CCR. Precedente: JF-PICOS-INQ-1001809- 67.2020.4.01.4001 (583ª SO, de 24/02/2021). 2. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 251) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-
INQ-0000272-03.2018.4.03.6124 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1238 – Ementa: RECURSO. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE. 
ADULTERAÇÃO DE ANILHA. CATIVEIRO IRREGULAR. MULTA E APREENSÃO. 1. Cabe o conhecimento e provimento dos embargos de 
declaração visando à homologação do arquivamento do inquérito policial instaurado para apurar os crimes previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei n. 
9.605/1998 c/c art. 296, § 1º, III, do Código Penal, consistente na manutenção em cativeiro, em desacordo com a autorização da autoridade ambiental, 
de 01 (uma) ave com anilha adulterada, indivíduo da espécie Sicalis flaveola brasiliensis, conhecido como Canário da Terra, tendo em vista que: (i) 
configurada a conexão delitiva e atribuição do MPF para apurar o crime ambiental, foi proposta transação penal no sentido de pagamento de 1 (um) 
salário mínimo à entidade filantrópica, o que foi aceito e cumprido, sendo declarada extinta a punibilidade em relação ao delito da Lei n. 9.605/98; e (ii) 
quanto à adulteração da anilha, apesar de configurado o delito, nos termos do laudo pericial, não se impõe a responsabilização do agente pelo crime, ante 
a aplicação de penalidades administrativas pelo IBAMA - multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e apreensão do pássaro irregularmente mantido 
em cativeiro para soltura, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma 
penal, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: JF/MG-IPL-1000294-18.2020.4.01.3800 2. O arquivamento do inquérito policial dá-
se por fundamento diverso do invocado pelo membro oficiante, quanto ao crime de adulteração de anilhas. Não há que se falar em atipicidade do delito 
do art. 296 do Código Penal, uma vez comprovada a materialidade da adulteração por meio de perícia, além de existir claro interesse federal no 
monitoramento da atividade de criador amador no País, ante o crescente número de tráfico interestadual e internacional de animais silvestres e a 
manutenção pelo IBAMA de sistema para o controle da criação de pássaros silvestres por cidadãos (Sispass), restando configurada a relevância da 
temática para o MPF, conforme Enunciado n. 58 - 4ª CCR. Contudo, a responsabilização não se impõe, nos termos da Orientação n. 1 - 4ª CR. 3. Voto 
pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração e, consequentemente, pela homologação do 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) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAVAI-PR Nº. JF/PR/MGA-IP-5003781-69.2019.4.04.7003 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 833 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO 
PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICO. IMPORTAÇÃO ILEGAL. 1. Não cabe propor acordo de não persecução penal (ANPP) 
nos autos de Ação Penal nº 5011954-48.2020.4.04.7003/PR, relativa ao crime capitulado no art. 56 da Lei 9.605/98, consistente na importação de produtos 
tóxicos, perigosos e nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos, 20 
(vinte) quilogramas do inseticida denominado APRON, de origem chinesa, fato referente à prisão em flagrante ocorrida na Rodovia PR-323, km 183, no 
Município de Doutor Camargo/PR, tendo em vista que o acusado não cumpriu o requisito previsto no art. 28-A, caput, do CPP, qual seja: o não 
preenchimento do pressuposto de confissão formal e circunstanciada da prática de infração penal, considerando que a autoridade policial que conduziu o 
agente flagrado com a substância ilícita, prestou declarações, por meio do auto de prisão em flagrante, no sentido de que o denunciado informara ter ido 
ao Paraguai para comprar um aparelho de som e adquirido os agrotóxicos em Guaíra/SP, para posteriormente revendê-los em Barretos/SP, local de sua 
residência, conforme consta da denúncia e dos autos. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 
03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea 'b', como requisito para o cabimento do ANPP: 'Com 
vistas à formulação da proposta de acordo de não persecução penal, o membro do MPF considerará os seguintes requisitos de cabimento: [...] b) confissão 
formal e circunstanciada da infração penal, preferencialmente em termo próprio'. Precedente: JF/MS-AOPPOR-5003364-48.2019.4.03.6000. 3. Voto 
pela devolução dos autos à instância de origem (3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Maringá/PR) para o regular processamento da ação penal, ante 
a impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. - Deliberação: Voto pela devolução dos autos à instância de origem (3ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Maringá/PR) para o regular processamento da ação penal, ante a impossibilidade de oferecimento do acordo de não 
persecução penal. 253) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. JF/SC-APE-5016574-31.2019.4.04.7200 - Eletrônico - 
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Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1123 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. REQUISITOS. INADMISSIBILIDADE. 1. Não cabe propor Acordo de 
Não Persecução Penal no âmbito da Ação Penal nº 5016574-31.2019.4.04.7200, na qual é apurada a prática dos delitos tipificados no art. 55 da Lei nº 
9.605/98 e no art. 2º da Lei nº 8.176/91, decorrentes da extração mineral (Garbo Diabásio), sem autorização da autoridade ambiental competente, tendo 
em vista que, constam dos autos elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional do investigado, tais como: (i) 
das informações contidas na Análise da Defesa Prévia do Auto de Infração, consta que foi apreendido um caminhão carregado com o produto minerado, 
bem como o investigado aduziu que as pedras de qualidade eram vendidas por R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 cada e que os restos de pedras eram doados à 
Prefeitura para fazer apoio para pontes da cidade; (ii) segundo Relatório de Fiscalização, o investigado efetuava lavra profissional há muito tempo, 
conforme registro fotográficos; e (iii) foram apreendidos como o réu equipamentos e ferramentas próprios para perfurações de rochas, conforme Termo 
de Apreensão/Depósito nº 02515). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta 03/2018, revisada e 
ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea "e", como requisito para o cabimento do ANPP: "não ser o investigado 
reincidente ou não existirem elementos que indiquem que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo no caso de infrações penais 
pretéritas insignificantes". No presente caso, os elementos dos autos revelam prática criminosa habitual e profissional do réu. 3. Voto pela não 
admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras 
deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 254) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-5007734-94.2020.4.03.6110-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 1121 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO 
IRREGULAR. ARGILA. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar eventual prática dos delitos previstas no 
artigo 55 da Lei nº 9.605/98 e no artigo 2º da Lei nº 8.176/91, decorrente da extração mineral (argila), sem autorização da autoridade ambiental 
competente, no município de Itu/SP, tendo em vista que: (i) o Laudo nº 456/2018 da Polícia Federal informou que as atividades iniciaram em 1985 e que, 
entre 2011 e 2017 não houve alteração da área de extração mineral; (ii) a Polícia Federal aduziu que a empresa detinha autorização do DNPM para 
executar a lavrar que ocorreu entre 1985 e 1987 e que houve requerimento de lavra datado de 2009; (iii) eventual prática do delito previsto no artigo 2º, 
caput, da Lei 8.176/91 encontra-se fulminado pela prescrição, nos moldes do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal, respectivamente; e (iv) em 
relação ao delito do art. 55, caput, da Lei 9.605/98, consta dos autos que a empresa cumpriu Termo de Ajustamento de Conduta firmado em âmbito 
estadual, com a recuperação da área ambiental degradada, extinguindo-se, assim, a punibilidade. 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). 255) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. JF/SP-APORD-5003982-95.2020.4.03.6181 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1110 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). 
MEIO AMBIENTE. CRIME DO ART. 29, § 11, INCISO III E ART. 32 DA LEI 9605/98. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. AUSÊNCIA 
DE REQUISITOS. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal, incidente instaurado 
no âmbito da Ação Penal nº 5003982- 95.2020.4.03.6181, na qual se apurar suposta prática dos delitos previstos nos artigos 29, §11, inciso III e artigo 
32, caput, da Lei n° 9.605/98 c/c artigo 296, §1º, inciso III, do Código Penal, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante, o réu 
possui conduta criminal habitual e reiterada, relativa à prática de crimes ambientais, considerando que, conforme consta na certidão de antecedentes 
criminais, fora beneficiado em oportunidade anterior, há menos de 1 (um) ano, com o instituto da suspensão condicional do processo (autos de nº 5002784-
57.2019.4.03.6181), o que demonstra a ausência de requisito para o oferecimento do acordo, nos termos do artigo 28-A, §2º, II, do Código de Processo 
Penal. Precedente: JF/PR/CUR-IANPP-5028091-17.2020.4.04.7000. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação 
Conjunta 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea "e", como requisito para o cabimento do ANPP: 
"não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo no 
caso de infrações penais pretéritas insignificantes". No presente caso, os elementos dos autos revelam reiterada e habitual prática criminosa, conforme 
consignado pelo Procurador da República oficiante. 3. Voto pela não admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, pela ausência dos requisitos 
legais. - Deliberação: Voto pela não admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, pela ausência dos requisitos legais. 256) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000367/2021-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1083 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS. PASSEIO NÁUTICO. PISCINA NATURAL. 
PERÍODO NÃO PERMITIDO (MARÉ FECHADA). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações 
encaminhadas pelo ICMBio, para apurar conduta, em desacordo com as regulamentações da APA Costa dos Corais, consistente em realizar passeio 
náutico remunerado para a piscina natural do Toque, embarcação denominada 'Águia Branca I', em área inserida no interior da Unidade de Conservação, 
durante período não permitido (maré fechada), no Município de São Miguel dos Milagres/AL, tendo em vista que a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Quanto à 
esfera penal, a conduta demonstra ser atípica, uma vez que o relatório do ICMBio revela não haver dano ao meio ambiente ou qualquer comprometimento 
da biota, dos recursos naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade do ecossistema. 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). 257) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.003724/2020-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 848 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. POLUIÇÃO. RESÍDUO INDUSTRIAL (PÓ DE MADEIRA). DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal autuada para verificar suposto 
ilícito ambiental tipificado no art. 54 da Lei 9.605/98, consistente em lançar resíduos da indústria de madeira (pó de serra) a céu aberto, em desacordo 
com as condicionantes da licença de operação emitida pelo órgão ambiental estadual, em Novo Aripuanã/AM, tendo em vista que, conforme consignou 
o Membro oficiante, a documentação encaminhada pelo Ibama não evidencia a ocorrência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, empresa 
pública ou autarquia federal, além que a licença de operação cujas condicionantes foram descumpridas fora emitida por órgão ambiental estadual, sendo 
que a lavratura do auto de infração pelo Ibama, por si só, não é suficiente para atrair a competência federal. Precedente: 1.22.000.000349/2021-61 (584ª 
SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 258) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 
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1.15.003.000428/2016-10 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1120 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AÇUDE CACHOEIRA. 
OCUPAÇÕES IRREGULARES. SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (SEMACE). IDENTIFICAÇÃO DAS OCUPAÇÕES. 
SOLICITAÇÃO DE DADOS AO DNOCS PARA REALIZAÇÃO DE AUTUAÇÕES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possíveis ocupações irregulares na APP do Açude Cachoeira, em Sobral/CE, tendo em vista que: (i) após serem identificadas as curvas de nível do Açude 
Público de Sobral, em cumprimento a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0800294-22.2016.4.05.8103, a SEMACE realizou a identificação de 
todas as ocupações do reservatório artificial, consignando seus achados no Relatório Técnico nº 2656/2018- DIFIS/GEFIS; (ii) entre os imóveis mapeados, 
alguns são explorados por agricultores de subsistência com perfil de autorizatários, sendo sua permanência não só permitida como fomentada pelo 
DNOCS; (iii) quanto às situações de irregularidade, constatadas no Relatório Técnico nº 2656/2018- DIFIS/GEFIS, apesar de a SEMACE haver lavrado 
apenas sete autos de infração, já solicitou ao DNOCS os dados relativos aos demais ocupantes em APP - único dado faltante para completar as autuações; 
e (iv) concluiu o Membro oficiante que o ente ambiental está desempenhando regularmente o seu papel, sendo que os novos autos de infração serão 
remetidos de forma avulsa ao MPF à medida em que forem lavrados, o que permitirá a análise da situação individual de cada ocupante, em autos próprios. 
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). 259) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002289/2020-38 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 218 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA 
DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CRIADOURO. PASSERIFORMES. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA 
ATIVIDADE DE CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS (SISPASS). 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para apurar suposta prática em 
notícia de fato criminal autuada para apurar possível crime previsto no artigo 29, caput e § 1º, inc. III, consistente em manter em cativeiro dois espécimes 
da fauna silvestre nativa (um Gnorimopsar chopi e um Amazona aestiva), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade ambiental 
competente, em Brasília/DF, tendo em vista: (i) que existe interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido 
concebido, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sistema para o controle da criação de pássaros 
silvestres por cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal, restando configurada a relevância da temática 
para o MPF, conforme o Enunciado nº 58 - 4ª CCR; e (ii) o fato de haver Acordo de Cooperação Técnica para a Gestão Compartilhada dos Recursos 
Faunísticos no Ente Estadual, não afasta o interesse federal na questão, poiso SisPass é sistema criado e gerido pelo Ibama, permanecendo o interesse 
federal em monitorar as atividades dos criadores amadoristas de passeriformes silvestres nativos, nos termos do voto deliberado nos autos do precedente: 
NF nº1.22.005.000057/2019-64, pelo CIMPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 260) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002914/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1210 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar irregularidade nos efeitos do Decreto n. 10.447/2020, que 
qualificou o Parque Nacional de Brasília PNB (situado no DF) e o Parque Nacional São Joaquim (de SC) no Programa Nacional de Desestatização PND, 
no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, para fins da concessão de serviços públicos de apoio à visitação, 
conservação, proteção e gestão, o que, relativamente ao primeiro, poderia impactar no abastecimento de água em Brasília/DF, tendo em vista que: (i) o 
ICMbio esclareceu que a concessão dos serviços públicos se apresenta como um modelo adequado, a possibilitar a melhoria de pessoal, recursos e 
infraestrutura, o qual tem amparo nas Lei 8.987/95, 9.491/97 e 13.668/2018, que deu nova redação à Lei 11.516/2007, a exemplo do que já ocorreu em 
outros Parnas, porquanto as atividades de ecoturismo têm grande potencial de benefícios econômicos e sociais e o contrato de concessão deverá obedecer 
as regras do SNUC, Plano de Manejo, zoneamento, normas e Plano de Uso Público, sendo que ditas normas preveem a hipótese de licenciamento 
ambiental em caso de impacto ambiental, inclusive a vedação da concessão; (ii) segundo o Procurador da República oficiante, a Lei 8.987/95 não exige 
a participação popular local para a qualificação de Parnas; e (iii) no caso do Parna de Brasília, a Caesb e a Adasa informaram que o decreto não implica 
em afetação na gestão hídrica no Distrito Federal, pois não há alteração das disposições da SNUC e do Plano de Manejo da unidade de conservação. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE. 261) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA Nº. 1.18.000.003190/2017-83 - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1077 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE AGROSSILVIPASTORIL. ASSENTAMENTOS DA 
REFORMA AGRÁRIA EM GOIÁS. OMISSÃO NA EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar/acompanhar a edição de ato normativo para regulamentação e licenciamento ambiental das atividades agrossilvipastoris em assentamentos de 
reforma agrária no Estado de Goiás, tendo em vista que: (i) foi editada a Lei Estadual nº 20.694/19, pela Assembleia Legislativa, que dispõe sobre normas 
gerais para o licenciamento ambiental do Estado de Goiás; (ii) a referida lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 9.710, de 03/09/2020, editado 
pelo Órgão Ambiental Estadual SEMAD; (iii) os citados atos normativos criaram uma gradação dos procedimentos de licenciamento ambiental a partir 
do porte do empreendimento e do potencial poluidor empreendedor, bem como 6(seis) níveis que levam a diferentes procedimentos de licenciamento, 
iniciando pelo simplificado ao mais complexo, a se considerar a tipologia, a atividade e as características específicas do empreendimento; e (iv) está 
afastada a omissão legislativa e, com a regulamentação da referida norma editada, o feito cumpriu seu desiderato, não existindo, portanto, outras medidas 
a serem adotadas no feito pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 262) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 
1.21.000.000812/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1098 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA 
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. LAGO DO AMOR. PROCESSO DE ASSOREAMENTO. SITUADO NOS LIMITES DA UFMS. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para averiguar as eventuais providências que estão sendo adotadas pela Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) com o fito de promover a contenção do processo de assoreamento do Lago do Amor [Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN), um lago artificial criado a partir do barramento de dois córregos: Córrego Cabaça e Bandeira] e a recuperação ambiental do local situado nas 
suas dependências, fato ocorrido no Município de Campo Grande/MS, tendo em vista: (i) os estudos demonstrados pela instituição nos autos afirmam 
que as providências adotadas pela municipalidade promovem o desassoreamento e a contenção ou redução dos danos causados ao citado lago, sendo 
tecnicamente satisfatórias, quais sejam, a) diversas ações de manutenção no sentido de amenizar o carreamento de sedimentos/detritos nos Córregos 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 112 
 

 
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. 

 

citados que passam pelo lago; b) o serviço de limpeza de bocas de lobo e o sistema de drenagem de águas pluviais nos bairros do entorno dos córregos e 
c) serviço de patrolamento, cascalhamento e implantação de lombadas para a diminuição da velocidade do escoamento superficial das águas nas vias sem 
pavimentação dos arredores; (ii) a questão do desassoreamento do Lago está abarcada pelo IC 1.21.000.00128/2020-40, o qual tramita neste 6º Ofício e 
tem como objeto apurar a suposta ausência da elaboração do Plano de Manejo da mencionada RPPN, já que o referido lago é parte integrante dessa 
Reserva, conforme informado no Diagnóstico Ambiental Preliminar elaborado pela UFMS; e (iii) a propositura da ACP nº 0002827- 50.2013.4.03.6000 
pelo MPF e MP Estadual em face da Universidade e do Município de Campo Grande/MS que guarda relação com os fatos aqui apurados, pois analisa a 
degradação ambiental ocorrida na área de preservação permanente do Córrego Bandeira, decorrente da ação do Município de Campo Grande/MS quando 
da urbanização do córrego, bem como de omissão da UFMS quanto à área de sua responsabilidade, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem 
adotadas no presente feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 263) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.001474/2019-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1240 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E 
MONUMENTOS. REGULARIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade de edificação em curso, em 
imóvel imputado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, posteriormente cedido à Marinha do Brasil, situado em área de tombamento 
municipal, integrante do Conjunto Urbano Bairro Cidade Jardim, no Município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) o Conselho Deliberativo 
do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte - CDPCM-BH informou que trata-se de construção provisória, de fácil remoção e sem impacto 
ambiental, sendo passível de aprovação; (ii) a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público aduziu que a Capitania Fluvial de Minas Gerais cumpriu 
todas as condicionantes da Deliberação nº 051/2019 - CDPCM-BH, não restando pendências junto ao Patrimônio Cultural; e (iii) a Marinha do Brasil 
cumpri integralmente todas a solicitações feitas pelo CDPCM-BH, não restando irregularidades a serem apuradas. 2. Representante comunicado acerca 
da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 264) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.006010/2018-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1233 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ADOÇÃO DE 
CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DA CONDIÇÃO DE ATINGIDO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PESCA DE SUBSISTÊNCIA. 
REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito 
da Força Tarefa Rio Doce/Brumadinho para apurar eventual ocorrência de irregularidade no estabelecimento da Linha Média das Enchentes 
Ordinárias_LMEO, que visa a identificação das moradias localizadas no interior do polígono a partir de 1 (um) quilômetro do Rio Doce com o escopo 
de comprovar o exercício da pesca como meio subsistência, diante das medidas adotadas pela Fundação Renova como marco definidor da condição de 
atingido pelo rompimento da Barragem de Fundão, tendo em vista que: (i) a Força-Tarefa Rio Doce, no âmbito do Ministério Público Federal, vem 
atuando ativamente na tutela dos direitos difusos e coletivos visando à reparação integral dos danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo 
desastre, inclusive com a propositura da ação civil pública de 155 bilhões (ACP nº 1016756- 84.2019.4.01.3800), em tramitação na 12ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Minas Gerais, cujos pedidos formulados englobam tanto a demanda que trata do pagamento de valores de auxílios e indenizações aos 
atingidos, quanto demandas relativas a danos socioambientais acarretados pelo rompimento da barragem de Fundão; (ii) conforme consignado pelo 
Membro oficiante, o Processo nº 1017298- 68.2020.4.01.3800, que trata do cumprimento de sentença requerido pela Comissão de Atingidos de 
Naque/MG, também abrange o pagamento integral das indenizações, lucros cessantes e auxílios financeiros emergenciais a várias categorias de atingidos 
no município, entre as quais, pescadores, areeiros e carroceiros; e (iii) as questões tratadas no presente inquérito civil já são objeto de acompanhamento 
por este Parquet nos programas e processos judiciais acima referidos, não havendo razão para manutenção do presente feito. Precedente: 
1.22.000.000171/2019-34, 586ª SO. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão da ausência de dados. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 265) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. 1.22.005.000221/2020-77 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 933 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. CONHECIDA COMO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. QUARTZITO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado nos arts. 2º da Lei nº 8.176/92 e 55 da Lei nº 9.605/8, decorrente da exploração de recurso 
mineral (quartzito), sem autorização da autoridade ambiental competente, no Município de Botumirim/MG, tendo em vista que: (i) conforme apurado 
pelo membro oficiante, não foi comprovada a usurpação de bem da União, crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91, decorrente de mineração irregular de 
quartzito, tratando-se de exploração comercial de granito autorizada pela ANM (processo DNPM nº 832.234/2006); e (ii) o Ministério Público Estadual 
manteve a investigação no que tange ao dano ambiental, em consonância com atual entendimento do STJ e do Enunciado nº 7/4ª CCR. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pelo conhecimento da 
declinação de atribuições como promoção de arquivamento e, no mérito, pela sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 266) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 1.22.011.000119/2018-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1127 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CAPTAÇÃO DE ÁGUA. LAGOA 
DO GUILTON. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de documentos encaminhados pela 2ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas, 
para apurar infração ambiental praticada pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), consistente na supressão de vegetação nativa, captação 
irregular de água e construção de cômodo de alvenaria às margens da Lagoa do Guilton (Lagoa do Brejão), em área de preservação permanente, tendo 
em vista que: (i) segundo informações prestadas pela Polícia Militar ambiental, houve a demolição do cômodo juntamente com as pilastras, não restando 
nenhuma estrutura de alvenaria, e que ocorreu o processo de regeneração natural da vegetação preexistente (capim brachiária), não restando danos a 
serem reparados; e (ii) quanto a captação de água da lagoa, a UFSJ informou que decidiu construir a casa de bombas, mas que os equipamentos ainda 
não haviam sido comprados, uma vez que aguardava a outorga da SUPRAM/MG para o dimensionamento das bombas, e que não há interesse, por 
enquanto, na captação de água no local da intervenção irregular, não se vislumbrando, ao menos no momento, a necessidade de adoção de outra medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 267) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000217/2019-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
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Vencedor: 1105 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. 
DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual descumprimento de 
condicionantes de licenciamento ambiental, no Município de Pouso Alegre/MG, tendo em vista que: (i) a SUPRAM informou que as compensações 
previstas em âmbito administrativo já foram solicitadas no âmbito do processo de licenciamento, findando-se as obrigatoriedades administrativas (PRM- 
PSA-MG- 00002385/2020); (ii) os documentos juntados aos autos demonstram que a autarquia ambiental licenciadora está realizando fiscalizações 
adequadas e periódicas para acompanhar a proteção do Rio Sapucaí Mirim; e (iii) não há fato específico que demande o prolongamento das investigações, 
bem como não há ação ou omissão ilícita por parte da SUPRAM. 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). 268) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE JANAÚBA-MG Nº. 1.22.025.000014/2018-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1097 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. ÁGUA. 
ABASTECIMENTO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar notícia de suposta intervenção em área de preservação permanente do rio Pardo causando a destruição de matas ciliares e favorecendo o 
assoreamento do curso d'água, cuja intervenção atrópica estaria prejudicando o abastecimento de água nos municípios de Cândido Sales/BA, Itambé/BA, 
Encruzilhada/BA e Ribeirão do Largo/BA, tendo em vista que: (i) não foram encontradas irregularidades em cumprimento das regras de restrição ao uso 
de recursos hídricos, segundo a Agência Nacional das Águas (ANM); e (ii) o objeto do apuratório é genérico, não sendo possível a identificação de uma 
irregularidade pontual a ser sanada, uma vez que foram infrutíferas as tentativas com a manifestante para a obtenção de dados complementares, 
inexistindo, assim, linha investigatória potencialmente idônea para a responsabilização e não subsistindo fundamentos para a continuidade do 
procedimento, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, 
da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 269) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL 
Nº. 1.23.000.000447/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1259 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA SILVESTRE. TATU RABO-DE-OURO. 
RESERVA EXTRATIVISTA IPAÚ-ANILZINHO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado 
no art. 29 da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de um espécime de fauna silvestre nativa (tatu rabo-de-ouro), no interior da Resex Ipaú- Anilzinho, 
sem autorização da autoridade competente, no município de Mocajuba/PA, tendo em vista que as medidas administrativas adotadas pelo ICMBio foram 
suficientes para a repreensão da conduta, pela aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante precedente do STJ e Orientação nº 1 da 
4ª CCR. Precedentes: 1.23.000.000501/2020-98 e 1.23.000.000509/2020-54. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
de procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 270) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000617/2021-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1263 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX MARINHA DE SOURE. TRÁFEGO DE VEÍCULO MOTORIZADO. PRAIA DO 
PESQUEIRO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informação do ICMBio, para apurar conduta em 
desacordo com os objetivos da unidade de conservação, mediante tráfego de veículo motorizado na praia do Pesqueiro, localizada no interior da Resex 
Marinha de Soure e regulamentos, no Município de Soure/PA, tendo em vista, segundo consignado pelo Membro oficiante: (i) não há relato de qualquer 
dano ambiental associado à conduta descrita no auto de infração; e (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pelo órgão ambiental federal, 
que aplicou multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando 
desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 271) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000025/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 997 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar eventual irregularidade decorrente da não apresentação de inscrição no Cadastro Técnico Federal, referente à atividade 
potencialmente poluidora, no município de Brasil Novo/PA, tendo em vista que: (i) foi apresentada Licença de Atividade Rural e Licença de Limpeza de 
Pastagem que autoriza o exercício de atividade pecuária, agricultura, criação de gato e outros serviços relacionados; (ii) 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; (iii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, com aplicação de multa no valor de R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais); e (iv) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 272) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000207/2020-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 671 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal, instaurado para apurar fatos delituosos consistentes em desmatamentos ilegais em áreas da Amazônia Legal, às 
margens do Rio Xingú e em Terra Indígena Apyterewa, Kayapó e Trincheira Bacajá, tendo em vista que: (i) segundo relatório de associações 
representantes, a Amazônia Legal teve um aumento significativo no desmatamento entre os anos de 2018 a 2020, principalmente no estado do Pará, 
inclusive nas citadas Terras Indígenas, entre as quais existem registros irregulares no CAR por não indígenas e suspeita de extração ilegal de mineral. 
Contudo, o relatório não apresenta condutas delitivas individualizadas, aptas a seguir a apuração `na esfera criminal', tornando-se necessário primeiro, 
na esfera cível, intensificar as fiscalizações pelos órgãos públicos ambientais competentes, para que seja coibida a prática de ilícitos ambientais e para 
que, caso sejam lavrados autos de infração e ou embargo de obra/atividade específicos na região, ser instaurado procedimento individualizado; e (ii) 
conforme consignado pelo membro oficiante, foi instaurado o Procedimento Administrativo de Acompanhamento nº 1.23.005.000240/2020-66 para 
acompanhar a fiscalização das atividades da FUNAI, IBAMA e demais órgãos públicos competentes para coibir e reprimir os focos de desmatamentos 
no perímetro das áreas de abrangência da PRM de Redenção/PA. Constatadas as condutas individualizadas, serão instaurados os procedimentos 
específicos para responsabilização. 2. Representantes comunicados acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17 -§1º da Resolução 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com encaminhamento dos autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de sua função 
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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). 
273) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.007.000233/2018-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 966 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). TRANSPORTE DE MADEIRA. 
PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 46 
da Lei nº 9.605/98, decorrente de transportar madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente, no município de Baião/PA, tendo em 
vista que, considerando o tipo penal enquadrado e a antiguidade do fato, que remonta ao ano de 2017, a pretensão punitiva do Estado se encontra 
fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. Necessária a continuidade do feito, nestes mesmos autos, para a 
adoção das medidas cíveis cabíveis, para fins de reparação/compensação pelo dano ambiental praticado, ressalvada a impossibilidade de o fazer, em 
conformidade com o disposto nos Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. Precedente: 1.23.000.000787/2020-10 (SO nº 583ª, de 24.2.2021). 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 quanto a matéria criminal e pela continuidade do apuratório nos mesmos autos para a adoção das medidas cíveis cabíveis. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
274) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000563/2016-53 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1090 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INVASÃO DE ÁREA PRIVADA. 
ENVOLVIMENTO DE SERVIDORES DO INCRA. NÃO COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público Federal para atuar em procedimento investigatório criminal instaurado para apurar notícia de invasão, com subsequente 
degradação ambiental ilícita, em propriedade rural privada (Fazenda Modelo), que teria sido invadida por um grupo de pessoas lideradas por D. A. B., e 
com suposto envolvimento de servidores do Incra, em Pacajá/PA, tendo em vista que, em que pese não tenha sido possível comprovar o envolvimento 
de servidores públicos federais com os atos de invasão de propriedade e desmatamento ilegais, remanesce o interesse federal visto que, conforme consta 
do Laudo nº 2019.03.000005-AMB da Secretaria de Estado de Segurança Pública, nas áreas recentemente suprimidas, por derrubada e queimada, há 
danos a espécies protegidas como a Bertholletia excelsa (castanheira), restando configurada a competência federal diante de claro dano à espécie da flora 
nativa ameaçada de extinção, nos termos da Portaria MMA nº 444/2014. Precedente: 1.23.005.000046/2021-61 (586ª SO). 2. Voto pela não homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 275) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 
1.23.008.000216/2015-30 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1258 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TER MADEIRA EM DEPÓSITO. ZONA 
DE AMORTECIMENTO DA FLORESTA NACIONAL DO TRAIRÃO. AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, decorrente de ter em depósito 2,83m³ (dois 
virgula oitenta e três metros cúbicos) de madeiras em toras, no interior da zona de amortecimento da Floresta Nacional do Trairão, no Município de 
Trairão/PA, tendo em vista que: (i) segundo Relatório de Fiscalização, não foi possível localizar os envolvidos da prática delitiva no momento da 
apreensão; e (ii) conforme apurado pelo Membro oficiante, foram adotadas as medidas administrativas, tais com a destruição da madeira envolvida, 
diante do difícil acesso do local e da falta de contingente para dar destinação mais adequada ao produto florestal, inexistindo linha investigatória 
potencialmente idônea para a responsabilização dos envolvidos, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 276) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001345/2021-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1252 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LICENÇA DE PESQUISA SÍSMICA. CONDICIONANTE. 
DESCUMPRIMENTO. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o delito previsto no art. 60 da Lei nº 
9.605/1998 devido à inobservância de condicionante relativa à Licença de Pesquisa Sísmica (LPS nº 123/2018), em razão de o IBAMA concluir que os 
Projetos de Controle da Poluição e de Educação Ambiental para Trabalhadores, previstos nas Condicionantes Específicas 2.4 e 2.8, respectivamente, não 
foram implementados de forma satisfatória, ocorrido na Bacia Sedimentar de Pernambuco/Paraíba (Projeto Spectrum PE/PB), tendo em vista que a 
relevância do ato praticado está caracterizada pelo valor expressivo da multa administrativa aplicada no valor de R$ 500.500,00 (quinhentos mil e 
quinhentos reais), no qual, em relação aos Quantitativos de Resíduos Gerados, dos 14 tipos de resíduos, 12 apresentaram a geração declarada acima da 
meta proposta, entre outros fatores e sem informação sobre pagamento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 277) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001697/2011-35 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1255 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. LIXO. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUEZAL. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possível dano ambiental em área de mangue próxima à Lagoa do Araçá, em Recife/PE, consistente na existência de entulhos de material de construção 
dispostos à margem do canal que liga o rio Tejipió à Lagoa do Araçá; na construção irregular de muro em APP, na disposição de lixo e possível poluição 
gerada por fábrica situada nas proximidades, tendo em vista que: (i) a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade constatou: a) a existência de 
entulhos de material de construção e lixo em pequena quantidade, mas não foi possível identificar o infrator; b) que o muro foi demolido; c) a inexistência 
de poluição gerada por fábrica situada no local, conforme informações recentes por meio dos Relatórios SMFBA 0344/2020 e 0373/2020 da mencionada 
Secretaria Ambiental; (ii) a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e a Prefeitura do Recife executaram diversas medidas administrativas como a 
realização de fiscalizações, limpeza de canais, retirada de construções irregulares e limpeza de manguezal; e (iii) a instauração de Procedimento 
Administrativo com o objetivo de acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura do Recife para limpeza e conservação da área do citado manguezal 
em virtude de novos depósitos de lixo e entulhos na região dispostos aleatoriamente, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de 
adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 278) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO/OURICURI Nº. 1.26.004.000113/2019-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 952 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. GIPSITA. POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Pernambuco 
para atuar em inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental referente à extração irregular de gipsita causando poluição sonora e 
atmosférica, fato ocorrido em Araripina/PE, tendo em vista que: (i) é atribuição do Ministério Público Estadual apurar a atividade em análise, pois o local 
da extração minerária é particular, não inserida em área de domínio federal ou protegida pela União, inexistindo lesão direta a bens, serviços ou interesses 
da União, suas autarquias ou empresas públicas, apto a atrair a competência da Justiça Federal, na forma do artigo 109, IV, da Constituição Federal, em 
consonância com atual entendimento do STJ; e (ii) não há evidência de omissão dos órgãos de fiscalização federais ou das demais hipóteses indicadas 
no Enunciado nº 7 da 4ª CCR. Precedentes: NF Criminal 1.27.001.000235/2020-44 E NF Criminal 1.22.009.000129/2020-77. 2. Conforme decidiu o 
Supremo Tribunal Federal, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público a solução de conflitos de atribuições entre membros do Ministério 
Público da União e do Ministério Público dos Estados (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020). 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao 
Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 279) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PICOS-PI Nº. 
1.27.001.000043/2021-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1065 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. ÁREA PRIVADA. RIO 
GUARIBAS. MUNICÍPIO DE PICOS/PI. POVOADO AMBRÓSIO. MUNICÍPIO DE GEMINIANO/PI. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para apurar a possível prática dos crimes do art. 55 e art. 60 da Lei 9.605/98 c/c art. 2º da Lei 8.176/91, consistente na extração de areia sem 
autorização do órgão competente, no Rio Guaribas, no Município de Picos/PI e no Povoado Ambrósio, no Município de Geminiano/PI, tendo em vista 
que as áreas exploradas são de domínio privado, sem indícios de dano ambiental, efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão ou 
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, nos termos exigidos pelo 
art. 109, I e IV, CF e Enunciado n. 7 - 4ª CCR. Precedente: JF-PICOS-INQ-1001809-67.2020.4.01.4001 (583ª SO, de 24/02/2021). 2. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 280) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 
1.29.000.001053/2021-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1191 – Ementa: 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. 
RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal 
(ANPP) no incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 5052558- 22.2018.4.04.7100/RS, em que se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 
55 da Lei nº 9.605/98 e 2º da Lei nº 8.176/91, decorrente extração de recursos minerais (arenito), sem autorização da autoridade ambiental competente, 
no município de Santo Antônio da Patrulha/RS, ainda que o recebimento da denúncia seja anterior à vigência da Lei nº 13.964/2019 (13/11/2019) e o 
processo esteja em andamento em primeiro ou segundo graus, desde que preenchidos os requisitos autorizativos para o acordo e não incidam os 
impedimentos tipificados no § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal. (Precedente: JF/PR/FOZ-IANPP-5012868- 18.2020.4.04.7002 - Rel. 
Nicolao Dino, julg. em 16/12/2020, na 581ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, 
revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal no 
curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e da Celeridade, tendo a 4ª CCR firmado entendimento no 
sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 28-
A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR- 5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP). 3. Voto pela admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução 
Penal no curso da ação, cabendo ao Membro oficiante verificar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, facultando-se, 
se for o caso, requerer a designação de outro membro para atuar no feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 281) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000291/2017-69 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1224 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PESCA. VÍDEOS PUBLICADOS NO 
YOUTUBE. PEIXES AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO. AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de pesca 
ilegal constatada em vídeos publicados na rede mundial de computadores, site Youtube, por meio do perfil "Rei Atum", sobretudo a captura de espécies 
de peixes constantes de lista nacional e/ou estadual da fauna ameaçada de extinção, por parte de pescadores do Rio Grande do Sul, tendo em vista que, a 
partir de tais vídeos, não foi possível elucidar o local, época, espécie-alvo, motivação, bem como identificar a autoria dos agentes nas imagens gravadas 
e publicadas na rede mundial de computadores, para se estabelecer uma linha razoável e idônea de investigação no presente caso. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 282) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO STA CRUZ DO SUL - RS Nº. 1.29.007.000084/2016-13 - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1278 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. BENS MÓVEIS. ACONDICIONAMENTO E REGISTRO DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO. 
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a adequação do 
acondicionamento e registro de material arqueológico no Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(CEPA/UNISC), tendo em vista que: (i) o Plano de Curadoria Para o Acervo Arqueológico Proveniente de Projetos de Arqueologia Preventiva, elaborado 
pelo CEPA/UNISC, foi aprovado pelo CNA/IPHAN, o qual declarou que o referido Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas encontra-se apto a 
figurar no Cadastro Nacional de Instituições de Guarda e Pesquisa (CNIGP/IPHAN), a receber os bens arqueológicos provenientes dos endossos emitidos 
de projetos em vigência e a emitir novos endossos institucionais; e (ii) o CEPA/UNISC incluiu no Plano de Curadoria mencionado os itens recomendados 
no Ofício nº 35/2017-CNA/DEPAM/IPHAN, bem como atendeu as orientações do Ofício nº 361/2019- IPHAN-RS, em observância ao disposto na 
Portaria nº 196/2016 do Instituto. 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). 283) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTO 
ANGELO-RS Nº. 1.29.010.000208/2019-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1069 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. ESTAÇÃO 
FERROVIÁRIA DE BOSSOROCA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado com a finalidade de verificar as 
condições de conservação/abandono da Estação Ferroviária de Bossoroca, localizada no Município de Bossoroca/RS, tendo em vista a judicialização da 
matéria, uma vez que a Superintendência do DNIT no Rio Grande do Sul informou sobre o ajuizamento pela Procuradoria Federal (AGU) da ação nº 
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5003583-80.2020.4.04.7105, na 1ª Vara Federal Cível de Santo Ângelo, visando a reintegração de posse do imóvel em tela, que está sendo ocupado 
irregularmente por pessoas de baixa renda. 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 determinação de abertura de procedimento administrativo com vistas a 
acompanhar a referida ação judicial, a qual o MPF deverá ingressar no seu polo ativo da demanda e, ao final desta, assegurar que as medidas concernentes 
a recuperação/ preservação do patrimônio ferroviário em questão sejam adotadas. - 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 - RIO DE 
JANEIRO Nº. 1.30.001.002779/2017-50 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1075 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO 
CULTURAL. CAIS VALONGO. TERMO DE AJUSTAMENTO. GUARDA DE MATERIAL ARQUEOLÓGICO. MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO E 
IPHAN. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir do arquivamento do IC nº 1.30.001.002725/2012-80 (apurar danos aos sítios 
arqueológicos, bem como as medidas que estariam sendo adotadas para salvaguarda do material encontrado e sua exposição ao público) com objetivo de 
acompanhar o TAC firmado entre MPF, Município Rio de Janeiro e Iphan, em que ficaram estabelecidas as responsabilidades e prazos para a gestão e 
guarda definitiva do material arqueológico colhido nas escavações, conforme Portaria Iphan nº 35/2010, bem como o ônus de implantar um Laboratório 
Aberto de Arqueologia Urbana (LAAU), em local cedido pelo ente municipal, no Galpão B da Gamboa, tendo em vista que, conforme consignado pelo 
Membro oficiante, em razão da grande quantidade de questões a serem acompanhadas pela presente feito, é mais adequado seu desmembramento para 
acompanhamento específico e pormenorizado, a saber: (i) instauração do PA 1.30.001.000075/2020-48 sob a seguinte ementa: (Patrimônio cultural. 
LAAU - laboratório aberto de arqueologia urbana. acervo coletado no sítio arqueológico Cais do Valongo. Acompanhamento da execução e termo de 
ajustamento de conduta celebrado em outubro de 2016 entre o MPF, a prefeitura e o Iphan. Manutenção, conservação e segurança do acervo. instituição 
de guarda provisória.); (ii) instauração do PA 1.30.001.005145/2019-11, sob a seguinte ementa: (Patrimônio cultural. sítio arqueológico do Cais do 
Valongo. Patrimônio da humanidade Unesco. Sítio histórico sensível. Acompanhamento da consolidação e manutenção do monumento. comitê gestor. 
Participação dos movimentos negros.); e (iii) instauração do PA 1.30.001.000078/2020-81, com a seguinte ementa: (Patrimônio cultural. Galpão Docas 
André Rebouças. Sítio Arqueológico Cais do Valongo. Acompanhamento da Ação Civil Pública nº 50452316320184025101 e demais medidas judiciais 
e extrajudiciais para desocupação do espaço pela ONG Ação da Cidadania e implementação do memorial da herança africana, centro de interpretação do 
Valongo.). 2. Foi determinado o desentranhamento do documento PR-RJ- 00011270-2020, referente à promoção de arquivamento juntada erroneamente 
nos autos, que não guarda pertinência com as questões tratadas neste procedimento, conforme despacho do Membro oficiante (PR-RJ-00005242-2021). 
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). 285) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004156/2020-17 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1236 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. POSSÍVEL ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DE EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE PARECERISTAS. 
1. Não tem atribuição 4ª CCR para conhecer de promoção de arquivamento em procedimento preparatório instaurado para apurar possível ilegalidade no 
cumprimento do edital de contratação de pareceristas credenciados no âmbito do Ministério da Cultura, atualmente do Turismo, e de suas entidades 
vinculadas, considerando alegação de que o representante não foi chamado para lavrar pareceres apesar de aprovado no processo seletivo, tendo em vista 
a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos dos §§ do artigo 2º Resolução nº 20 
do Conselho Superior do MPF. 2. Voto pelo não conhecimento com a remessa dos autos à 1ª CCR, para o eventual exercício de suas atribuições 
revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 286) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000358/2020-50 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1061 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
PETRÓLEO E GÁS. BACIA DE CAMPOS/RJ E DE SANTOS/SP. SEM ILEGALIDADE APARENTE. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
administrativo instaurado para acompanhamento da concessão de licenciamento ambiental para a exploração de petróleo e gás, mediante a perfuração de 
5 (cinco) novos poços na Bacia de Campos/RJ e Santos/SP, pela Exxon Mobil Exploração Brasil Ltda., tendo em vista que: (i) não há ilegalidade 
ambiental aparente a ser objeto de responsabilização em Ação Civil Pública, tendo sido emitida, em 23/12/2020, a Licença de Operação n. 1.601/2020, 
posteriormente retificada em 10/02/2020, Licença de Operação n. 1.601/2020-1ª Retificação, autorizando a perfuração de até 6 poços exploratórios no 
âmbito do empreendimento; e (ii) o Ibama foi favorável à viabilidade ambiental do empreendimento, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, 
a necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 287) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000157/2012-73 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1099 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO 
CULTURAL. CENTRO HISTÓRICO. PODA DE PALMEIRAS. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de informações 
extraídas do Inquérito Civil 73/IIP/11, proveniente do MPE/RJ, para apurar possível poda irregular de palmeiras da Praça de Barão de Campo Belo, no 
centro histórico de Vassouras/RJ, tendo em vista que, em que pesem as razões de arquivamento, não foi cientificado o autor de denúncia superveniente 
à instauração dos autos, pois ainda que o procedimento tenha sido instaurado de ofício, deve ser notificado eventual representante acerca do mesmo fato 
nos autos, possível interessado na forma do art. 17, § 1º, da Resolução 87/2010 do CSMPF, devendo, por isso, haver a notificação de: Sandro Vicente 
Caetano de Souza (PRM-VTR- RJ-00003606/2019). Precedente: 1.14.001.000064/2020-10 (584ª SO). 2. Voto pela não homologação do arquivamento, 
para notificação do representante (Enunciado 9- 4ª CCR). - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 288) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000206/2011-97 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1246 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. PCH FAZENDA SANTA. RIO CLARO/RJ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar possíveis a bem da União decorrentes de implantação de Pequena Central Hidrelétrica no Rio do Braço - PCH Fazenda Santa, no 
Município de Rio Claro/RJ, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, a análise do INEA concluiu que a capacidade da PCH 
é inferior a 10 MW, tendo o licenciamento ambiental regido pela Resolução CONAMA nº 279/2001, razão pela qual todas as licenças foram concedidas 
dentro da Legislação Ambiental aplicável (Licença Prévia nº FE010603; Licença de Instalação nº FE012527 e Licença de Instalação IN040695); (ii) 
Relatório de Vistoria do INEA aduziu que o prédio está em boas condições, a área está bem preservada, limpa e sem acúmulo de entulho e resíduos de 
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obra e as instalações inoperantes de uma central de concreto no que também não apresenta passivo ambiental de maior monta; (iii) em vistoria, não foram 
constatadas irregularidades ambientais; e (iv) todas as intervenções no local do empreendimento foram devidamente autorizadas através das licenças 
expedidas, as obras foram paralisadas no ano de 2015 e, por fim, não há passivo ambiental a ser remediado. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 289) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000256/2007-78 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 818 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO DE 
SOLO E HÍDRICA. LÂMPADAS FLUORESCENTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o descarte irregular de lâmpadas 
fluorescentes e resíduos destes produtos no meio ambiente, ensejadores de poluição hídrica e de solo por conterem vapor de mercúrio, no âmbito do 
Município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante, (i) foram cumpridos todos os pontos considerados 
essenciais na implantação e consolidação do sistema de prevenção aos riscos de contaminação; entre eles (a) houve a criação de Comitê Organizador 
para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, (b) foi elaboração Acordo Setorial para implantação e consolidação do sistema de prevenção aos 
riscos de contaminação de lâmpadas fluorescentes/vapor de sódio e de mercúrio; e (c) houve a criação de entidade Gestora do Acordo Setorial, que passou 
a fornecer Relatórios anuais das atividades, e; (ii) foi regulamentado o controle prévio das importações e a participação obrigatória de fabricantes e 
importadores no sistema de logística reversa (resolução Conmetro n. 01/2016), não restando outras irregularidades a sanar. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 290) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000296/2014-07 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1242 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA (REBIO) TINGUÁ. INVASÕES. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade de práticas religiosas no interior da Rebio 
Tinguá, no município de Nova Iguaçu/RJ, tendo em vista que a matéria encontra-se judicializada por meio do Processo nº 5003807-76.2021.4.02.5120, 
em trâmite na 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, estando o objeto do presente feito integralmente abrangido na referida ação judicial, conforme cópia da 
petição inicial anexada aos autos, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. Precedente: DPF/AM- 00509/2018-INQ. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 291) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000035/2019-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1234 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. OPERAÇÃO DRAGAS RIO MADEIRA. 1. Cabe o arquivamento de PIC, 
no âmbito da 4ª CCR, instaurado para apurar suposta ilegalidade pela não comunicação ao juízo federal de prisões efetuadas no dia 21 e 22/12/2018, 
pelas autoridades competentes, durante a Operação Dragas Rio Madeira, em Porto Velho/RO, que resultou em desmontagem dos motores das dragas e 
transporte do material apreendido, tendo em vista que: (i) o objeto central da promoção de arquivamento, relacionado à não comunicação de eventuais 
prisões ao juízo competente, foi alvo de análise no âmbito da 7ª CCR, que homologou o arquivamento naquela seara (64ª Sessão Revisão-ordinária - 
4.3.2021) e remeteu os autos à 4ª CCR; (ii) a Delegacia Fluvial de Porto Velho informou que foram notificadas 2 (duas) embarcações, com base no 
Decreto 2.596/88; e (ii) a Polícia Militar de Rondônia juntou portaria de instauração acerca da instauração de Inquérito Policial Militar com a finalidade 
de apurar os fatos narrados a partir da Operação Dragas Rio Madeira, restando a questão ambiental já abarcada pela investigação procedida naquele 
procedimento criminal. 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). 292) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-
MIRIM-RO Nº. 1.31.000.000780/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 917 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DOCUMENTO 
DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a possível prática do crime de falsidade ideológica, art. 299 do Código Penal, em razão da 
inserção de informações falsas no Sistema DOF, no Distrito de Extrema, Porto Velho/RO, tendo em vista que: (i) conforme apurado pela Procuradora da 
República oficiante, há prejuízo na delimitação de elementos básicos da materialidade, tais como qual volume ficto de créditos florestais supostamente 
inserido no sistema, circunstâncias nas quais se aperfeiçoaram a conduta imputada no auto de infração e as circunstâncias da vistoria; e (ii) apesar das 
diligências empreendidas, persiste a ausência de informações e de outros elementos mínimos aptos a provar a materialidade do delito, o que inviabiliza 
a condução da apuração, pelo que não subsistem fundamentos para a continuidade da investigação, nos termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. Precedente: 
SR/DPF/PI-00275/2018-IPL (562ª SO, de 04/03/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 293) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA Nº. 1.33.000.000637/2018-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 912 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM 
DA LAGOA DA CONCEIÇÃO. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção, sem autorização do órgão ambiental, de residência de 
30 m² (trinta metros quadrados) às margens da Lagoa da Conceição, solo não edificável (APP) e terreno de marinha, no Município de Florianópolis/SC, 
tendo em vista que foi judicializada a questão por meio do ajuizamento de Ação Civil Pública, autos n. 5007036.55.2021.404.7200, em curso perante a 
6ª Vara Federal da Seção Judiciária de Florianópolis/SC, visando à demolição da obra irregularmente construída em APP, com remoção dos entulhos, 
recuperação da área degradada e indenização pelos danos ambientais, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça inicial anexada em 
atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 294) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000219/2019-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1048 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEIXO ROLADO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar a regularidade da extração de seixo rolado no leito do Rio Canoa, na Comunidade de Timbopeba, no Município de Praia Grande/SC, que poderia 
impactar no abastecimento e cultivo de arroz, tendo em vista que: (i) conforme informações do Ima e da Anm, trata-se de área de empreendimento que 
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possui Licença Prévia, de Instalação e de Operação válidas, Projetos de Extração e de Recuperação Ambiental, estando, desse modo, devidamente 
regularizado; (ii) a PMAmb vistoriou a área e informou que a atividade está fora de APP. Precedente: 1.22.026.000020/2019-98 (Voto nº: 5048/2019/4ª 
CCR, SO n. 559ª/2019. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 295) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC 
Nº. 1.33.005.000469/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1129 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. INVASÃO E 
DESMATAMENTO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. ALDEIA INDÍGENA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
invasão e desmatamento, com realização de loteamento clandestino, em área localizada na Rua das Areias Grandes, no Bairro Conquista, em Balneário 
Barra do Sul/SC, área próxima à aldeia Pindoty, na Gleba Conquista, tendo em vista que: (i) foi determinado à Delegacia de Polícia Federal a instauração 
de inquérito policial acerca dos fatos; (ii) no tocante à adoção de medidas para coibir as invasões e garantir os direitos possessórios dos indígenas, o MPF 
requereu o deferimento de liminar, no âmbito da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse nº 5001901-93.2020.4.04.7201, proposta pela Funai; e (iii) 
foi determinada a instauração de novo procedimento administrativo (PA) para acompanhamento das medidas que vêm sendo adotadas pela Procuradoria 
Federal da Funai no âmbito das ações de reintegração de posse propostas em relação ao local da invasão. 2. A questão foi analisada no âmbito da 6ª CCR, 
que homologou o arquivamento naquela seara (457ª Sessão Revisão-ordinária - 5.3.2021) e remeteu os autos à 4ª CCR. 3. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
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 JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000684/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1093 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. DUPLICIDADE DE 
PROCEDIMENTOS. INSTAURADO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar suposto despejo ilegal e clandestino de esgoto sanitário proveniente da estação de tratamento de efluente do 
empreendimento condominial, no Município de Barra Velha/SC, tendo em vista que: (i) a questão das supostas ligações clandestinas de esgoto à rede 
pluvial do Município de Barra Velha/SC, com lançamento na areia da praia de Itajuba, é objeto de apuração nos autos do procedimento nº 
1.33.005.000284/2020-40, evitando, assim, a duplicidade de procedimentos; (ii) a questão relacionada à Estação de Tratamento de Efluente do 
empreendimento encontra-se abrangida pela ação civil pública nº 5010324-47.4.04.7201, abarcando o integralmente o objeto dos autos, conforme peça 
inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações; e (iii) foi instaurado procedimento 
administrativo para acompanhar ocorrências e situações ambientais relacionadas ao empreendimento, objeto da Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 297) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000073/2021-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1091 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS OU PROTETORA DE MANGUE. MINERAÇÃO. RETIRADA DE 
AREIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventual extração irregular de areia de dunas, no município de 
Jaguaruna/SC, tendo em vista que: (i) a Polícia Militar Ambiental informou que, em vistoria, não foi constatado qualquer maquinário efetuando extração 
de areia, e que, se trata de atividade antiga, visto que não há marcas de pneus na área ou nas dunas e há vegetação no local, o que corrobora a ausência 
de trânsito de veículos; e (ii) conforme consignado pelo Membro oficiante, após algum tempo decorrido é difícil constatar a extração de dunas, pois o 
vento e as chuvas modificam o ambiente, o que torna difícil a comprovação do dano ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 298) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.007.000099/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 887 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar a irregularidade na demolição de imóvel supostamente tombado pelo Iphan, localizado entre os municípios de Grão Pará e 
Urubici/SC, tendo em vista que: (i) conquanto o Iphan tenha informado que não existe bem tombado na área indicada, e que o representante não tenha 
fornecido maiores elementos de apuração que identificassem o bem, apenas a imagem de uma construção e sua possível localização, imprescindível a 
realização de diligências nos órgãos de proteção do patrimônio cultural estadual e municipal, objetivando apurar a existência de tombamento nessas 
esferas de poder, aptas a ensejar a declinação de atribuições ao Parquet estadual, isso porque o representante informou que no local existiam placas 
indicando tombamento, as quais foram retiradas; e (ii) sendo infrutíferas as diligências, é possível a reiteração do arquivamento. 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). 299) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 
1.33.008.000524/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1274 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESTINGA. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR. ORLA DA PRAIA CENTRAL DE ITAPEMA. EXISTÊNCIA DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO DA SPU. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposta 
supressão irregular de restinga, para implementação da obra de construção do Parque Linear, que, a princípio, estaria sendo feita sem licenciamento 
ambiental, na Orla da Praia Central de Itapema/SC, tendo em vista que: (i) a Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI) informou a 
existência de licenciamento ambiental (Certidão de Conformidade Ambiental n.º 24/2017), bem como de autorização emitida pela Secretaria de 
Patrimônio da União; (ii) em vistoria ao local, a FAACI constatou vários pontos ao longo da praia onde a vegetação permaneceu após a implantação do 
Parque Linear, em conformidade com o licenciamento; e (iii) no que tange ao objeto dos autos em apenso (1.33.008.000538/2019-66), referente à 
construção, em APP, de um deck de madeira, pertencente à obra do Parque Linear - Calçadão, consignou o Membro oficiante que se trata do mesmo 
objeto dos autos principais, uma vez que a supressão de restinga noticiada possui relação com a implementação da obra realizada para construção do 
Parque Linear, conforme atestam as imagens juntadas pela FAACI em ambos os procedimentos, tendo sido demonstrado que a revitalização da orla, por 
meio da obra Parque Linear, que também abriga a construção do deck, teve sua aprovação pela SPU em conjunto com o Poder Público Municipal, e foi 
submetida ao órgão ambiental licenciador (FAAC). 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 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 119 
 

 
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. 

 

unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 300) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000147/2019-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 1267 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. AÇÃO COORDENADA. 4ª CCR. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM DE ÁGUA. GERAÇÃO DE ENERGIA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. PCH JORDA FLOR. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar a adequação da Usina PCH Jorda Flor, aos termos da Lei nº 12.334/2010 - Política de Segurança de Barragens, 
após o retorno dos autos para diligências (557ª SO), tendo em vista que foi apresentado o Plano de Ação de Emergência pela PCH, com as respostas para 
os questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal, bem como que a autarquia responsável pela fiscalização considerou atendidas todas as 
recomendações e cumpridas as determinações feitas, de modo a atender o que exige a Lei nº 12.334/2010, não restam em princípio ações outras a serem 
adotadas. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 301) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO 
Nº. 1.34.029.000104/2017-19 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1269 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. RETIRADA E DEMOLIÇÕES DE OCUPAÇÕES. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
administrativo instaurado para acompanhar as ações de retiradas de moradores e demolição das ocupações localizadas em área de preservação 
permanente do Rio Paraíba do Sul, no Município de Guaratinguetá/SP, tendo em vista que: (i) a municipalidade, pela ação de suas várias 
secretarias e da Defesa Civil, tem adotado as medidas necessárias para a desocupação da área, bem como a regeneração da área; (ii) consignou a 
Procuradora oficiante que a desocupação e a demolição dos imóveis situados em APP tem ocorrido, todavia, de acordo com a disponibilidade de 
alocação dos moradores em programas habitacionais, bem como logrou impedir que as retiradas fossem sucedidas por novas ocupações; e (iii) 
considerando a ausência de medidas a serem adotadas e diante do cumprimento do desiderato do presente procedimento, não há omissão estatal 
a demandar a propositura de ação civil pública ou outras providências a cargo desse órgão ministerial. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 302) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000248/2020-92 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1070 – Ementa: ARQUIVAMENTO RECEBIDO 
COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS 
SÓLIDOS. POLUIÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado a partir de 
representação da Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição (ABRECON) acerca da necessidade de 
o MPF cobrar às cidades metas para a redução ou encerramento de aterros clandestinos de entulho e resíduo urbano, bem como de pontos de 
viciados em drogas que oneram o órgão público, com possibilidade de foco do mosquito da Dengue (Aedes Aegypti), tendo em vista que: (i) as 
atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de 
construção civil são matérias a serem tratadas no plano estadual de resíduos sólidos, nos termos dos artigos 10 e 16, §3º, ambos da Lei 
12.305/2010; (ii) a gestão dos resíduos da construção e demolição em obras do governo federal ou custeada por recursos federais em seu território 
não são suficientes para atrair a competência da Justiça Federal ou atribuição do MPF; e (iii) não há elemento algum, nos autos, sobre ilegalidade 
ou irregularidade que demonstre dano, efetivo ou potencial, a bem de domínio federal ou sob gestão/proteção de ente federal apto a atrair a 
competência da justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV da Constituição Federal. Precedente: 1.16.000.000636/2020-98, (571ª SO). 2. 
Recomendável a comunicação do representante acerca da promoção de declínio de atribuições, nos termos do Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições, com recomendação de cientificação 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). 303) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000896/2019-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1053 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA DE SANTA ISABEL. PRAIA DE DESOVA DE 
TARTARUGAS MARINHAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais promovidos pela condução de 
veículo automotor (motocicleta) pelo autuado em praia de desova de tartarugas marinhas, situada no interior da Reserva Biológica de Santa 
Isabel, em Pirambu/SE, tendo em vista que: (i) o ICMbio informou que não constatou danos ambientais a serem reparados em razão da conduta, 
sendo que a multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), se encontra em fase de instrução e a cobrança será efetuada após o trânsito em julgado 
administrativo; (ii) foi arquivada a NF Criminal n. 1.35.000.001230/2019-33, relativa aos presentes fatos. Precedente: 1.35.000.000885/2019-94 
(Voto o nº: 5565/2019, SO 561ª, de 12.2.2020. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 304) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE GURUPI-TO Nº. 1.36.002.000181/2018-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 1056 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. RECURSOS HÍDRICOS. RIO JAVAÉS. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DO 
ARAGUAIA. TERRA INDÍGENA INÃWÉBOHONA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, no âmbito da PRM de Formoso do 
Araguaia/TO, para apurar a regularidade dos mecanismos de mensuração e controle da volumetria de captações de água nas outorgas emitidas 
pela Agência nacional das Águas (ANA) na Bacia do Rio Javaés, que impactariam na sua vazão (redução), tendo em vista que: (i) o Rio Javaés 
é um braço menor do Rio Federal Araguaia, no qual se inicia e desemboca e em cujo interflúvio se forma a Ilha do Bananal, que contém o Parque 
Nacional do Araguaia e as Terras Indígenas Parque do Araguaia e Inãwébohona, existindo registradas na Agência Nacional de Águas 13 (treze) 
outorgas de uso dos recursos hídricos e 01 (uma) declaração de uso insignificante (para a Fundação Bradesco); (ii) a ANA informou ter como 
ferramenta de gestão o `monitoramento constante' da vazão do Rio Javaés (telemetria de vazões), tendo como referência critérios técnicos da 
vazão em dois pontos, quais sejam, a Estação Fluviométrica de Barreira do Pequi e a Estação Fluviométrica de Barreira da Cruz, conforme 
definidos na Resolução/ANA nº 1483/2019; (iii) a ANA efetua fiscalização `em campo' nos períodos mais críticos, promove a notificação ao 
usuário quando do início do período de restrição e, pelo uso irregular, promove a lavratura de autos de infração, de modo que não se verifica sua 
omissão; (iv) o Laudo Técnico nº 1157/2020-SPPEA/MPF concluiu que os parâmetros de restrição à captação de água, adotados pela ANA, estão 
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de acordo com a disponibilidade hídrica. Precedente: 1.30.007.000070/2019-21 (Voto nº: 5565/2019/4ª CCR, SO 561ª, de 12.2.2020) 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento, com a remessa dos autos para a 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se 
os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenador 
 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
Subprocurador-Geral da República 

Titular 
 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
Subprocurador-Geral da República 

Titular 
 

DARCY SANTANA VITOBELLO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro Suplente 
 

MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 

Membro suplente 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00410830-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA - SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 2 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 14h30, teve início a 588ª Sessão Ordinária de Revisão, realizada 

virtualmente. Participaram os Membros: Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Coordenadora Substituta; Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa 
Neto, Membro Titular; Dr. Nivio de Freitas Silva Filho, Membro Suplente, todos Subprocuradores-Gerais da República e Dr. Marcus Vinícius Aguiar 
Macedo, Membro Suplente, Procurador Regional da República. Ausentes, justificadamente, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, Coordenador, 
Subprocurador-Geral da República; e Dra. Darcy Santana Vitobello, Membro Suplente, Subprocuradora-Geral da República; com seus votos relatados 
pelos respectivos substitutos. 

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

Secretariados pela Secretária Executiva, Júlia Furiati Camargo; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas; 
foram deliberados nessa Sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA-GO Nº. JF-ITUMB-1001557-88.2020.4.01.3508-IPL 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1427 – Ementa: INQUÉRITO 
POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR E IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL D'ÁGUA. USINA HIDRELÉTRICA (UHE) 
DE ITUMBIARA/GO. MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento inquérito policial instaurado para apurar o delito do artigo 48 da Lei 9.605/98, 
consistente em edificação irregular, consistente em casa de moradia de aproximadamente 57 m2 (cinquenta e sete metros quadrados), construído por 
agricultor/pescador, em propriedade particular situada em área de preservação permanente, às margens da UHE Itumbiara (criada em 1971), no Estado 
de Goiás, tendo em vista que, conforme conclusão de Laudo Pericial nº 948/2020 da Polícia Federal: (i) a ocupação está fora da área de preservação 
permanente do UHE, aferida/calculada com base no atual Código Florestal, bem como não houve impedimento de regeneração de vegetação nativa local; 
e (ii) a edificação aparece em imagem orbital de satélites apenas a partir de 2016. Assim, ausente a materialidade delitiva, nos termos do referido laudo 
técnico, o arquivamento é a medida adequada que se impõe no presente caso. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar o arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. JF/JUI-1000874-48.2020.4.01.3606-IPL - PJE - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-
VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1273 – Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar eventual prática do delito tipificado no art. 50-A da Lei n.º 9.605/98, decorrente do desmatamento de 7 (sete) hectares de floresta nativa, sem 
autorização da autoridade ambiental competente, no Município de Contriguaçu/MT, tendo em vista que: (i) ao que tudo indica, o crime apurado nos autos 
não decorreu da necessidade de subsistência imediata pessoal e familiar do agente, uma vez que a esposa do investigado informou ao servidor do IBAMA 
que não houvera a participação de outras pessoas na supressão de vegetação, bem como, após o embargo, não retornaram ao local, salvo para acessarem 
o rio; (ii) de acordo com o INCRA, a área na qual foi identificado o desmatamento encontra-se na Reserva Legal do Projeto de Assentamento Juruena e 
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o investigado não é beneficiário da reforma agrária, vez que teria adquirido outro lote do assentamento, mediante compra; e (iii) a penalidade 
administrativa de multa aplicada pelo IBAMA, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é expressiva, não havendo registro nos autos de que tenha 
sido quitada pelo infrator. Precedente: IC n. 1.34.012.000099/2017-23 (581ª SO, de 16/12/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. 1.10.000.000439/2015-25 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1153 – Ementa: PROMOÇÕES DE ARQUIVAMENTO E DECLINAÇÃO PARCIAIS. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ENERGIA ELÉTRICA. LINHA DE TRANSMISSÃO. 230 KV RIO 
BRANCO/FEIJÓ/CRUZEIRO DO SUL. SERVIDÃO. TERRAS INDÍGENAS. 1. Cabe o arquivamento parcial do inquérito civil instaurado a partir da 
Recomendação nº 13/15 - 1º OFÍCIO/PRM/CSZ/TPC, expedida nos autos do IC nº 1.10.001.000045/2014-86, para apurar a regularidade do licenciamento 
ambiental do empreendimento de instalação da Linha de Transmissão 230 kV Rio Branco/Feijó/Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, com relação apenas 
à questão do fracionamento do licenciamento do empreendimento em dois trechos (Rio Branco/Feijó e Feijó/Cruzeiro do Sul), tendo em vista que: (i) o 
Membro oficiante determinou, em relação ao fracionamento do licenciamento da linha de transmissão, a instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar a revisão que o Ibama fará dos atos já praticados pelo IMAC, no âmbito do acordo de Cooperação Técnica (ACT nº 11/2014); (ii) o Ibama 
informou que o Acordo de Cooperação Técnica de delegação do licenciamento ambiental do empreendimento ao IMAC foi revogado em 20/05/2020, 
com a retomada do licenciamento pela autarquia ambiental federal; (iii) a Eletrobrás declarou que a Licença de Instalação emitida refere-se apenas ao 
trecho fracionado da linha de transmissão (Rio Branco/Feijó), que não possui relação com a Recomendação expedida pelo MPF, não havendo óbice para 
o início do empreendimento no referido trecho; (iv) a Funai e ICMBio informaram que o referido trecho fracionado (Rio Branco/Feijó) não atinge terras 
indígenas e unidades de conservação Federais; e (v) conforme consignado pelo Membro oficiante, o fracionamento do licenciamento ambiental do 
empreendimento em 02 (dois) trechos não trouxe prejuízos ao meio ambiente, pois atendeu aos interesses do componente indígena e de proteção das UCs 
eventualmente impactados pelo traçado do trecho Feijó/Cruzeiro do Sul, conforme apontado pelo TCU (autos do TC 012.280/2018-0). 2. Não se conhece 
da promoção de declinação parcial à PRM Cruzeiro do Sul, com relação aos direitos territoriais e de consulta do povo Indígena Campinas/Katukina, no 
que diz respeito à instalação da Linha de Transmissão 230 kV Rio Branco/Feijó/Cruzeiro do Sul, bem como apuração dos impactos ambientais do 
empreendimento na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, tendo em vista que: (i) o encaminhamento dos autos a outra unidade do MPF deve ser 
feito diretamente pelo Membro oficiante por se tratar de simples remessa, não havendo necessidade de submeter a decisão à deliberação deste Colegiado, 
conforme o Enunciado nº 35 da 4ª CCR; e (ii) eventual apreciação deste Colegiado será necessária em hipótese de discordância do Membro destinatário, 
acaso configurado o conflito negativo de atribuições. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pelo não conhecimento da declinação parcial e pela homologação do arquivamento parcial em relação apenas 
à fragmentação do licenciamento do empreendimento da Linha de Transmissão 230 kV Rio Branco/Feijó/Cruzeiro do Sul, com determinação de remessa 
dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação parcial 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). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA Nº. 1.14.003.000089/2021-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1456 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CIRMINAL. MEIO AMBIENTE. GRILAGEM DE 
TERRA. IRREGULARIDADES NAS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO CADASTRO ESTADUAL FLORESTAL DE IMÓVEIS RURAIS (CEFIR). 
1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de representação, para apurar suposta tentativa de 
grilagem de terras, localizadas no Município de São Desidério/BA, bem como possíveis irregularidades na inserção de informações perante o Cadastro 
Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) trata-se de imóvel particular, discutido 
por particulares, e que a eventual apreciação da lisura de documentos públicos com fins de registro imobiliário compete a órgãos estaduais; e (ii) quanto 
a possíveis ilícitos ambientais, referentes à possibilidade de ter havido inclusão de informações falsas perante o CEFIR, se trata de sistema 
operacionalizado por órgão Estadual (Inema), não havendo, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas 
públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Voto pela homologação da declinação de atribuições, 
com recomendação de ciência do representante, para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.000381/2016-14 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE 
CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1301 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGENS NO ESTADO DO CEARÁ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto 
descaso do Departamento Nacional de Obra Contra as Secas - Dnocs em relação a barragens localizadas no Estado do Ceará, que apresentariam risco de 
rompimento, em especial na Barragem do Castanhão e Jucazinho, tendo em vista que, segundo Procurador da República oficiante, conquanto os 
documentos dos autos comprovem que a situação das barragens no estado está, parcialmente, sem solução e em diversas fases de atuação pelo Dnocs, 
tais como em fase de execução, contratação sem execução, licitação, de projeto, e sem ação alguma, monstra-se mais acertado o acompanhamento das 
medidas preventivas, de manutenção e restauração por meio de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, pois, passados mais de seis anos da 
instauração deste procedimento, estas podem se prolongar no tempo a curto, médio e longo prazo. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público, ou no caso de representação anônima. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com a determinação de instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento das medidas preventivas, de manutenção e 
restauração pelo Dnocs das barragens no estado, cujos problemas detectados ainda não foram solucionados, e, havendo necessidade, deve ser instaurado 
IC específico, para apurar as irregularidades em barragens específicas. - 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 
LIMOEIRO/QUIXADÁ Nº. 1.15.001.000025/2021-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1309 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO CULTURAL. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. PASSEIOS IRREGULARES DE BUGGYS. PRAIA DE PONTA GROSSA. TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventual prática irregular de 
atividade de passeios de "buggys" em área de proteção de sítios arqueológicos, em desconformidade com a legislação ambiental, localizada na Praia de 
Ponta Grossa, Município de Icapuí/CE, tendo em vista que foi lavrado auto de infração e firmado TAC entre o órgão ambiental municipal (compromitente) 
e a Associação de Turismo Meio Ambiente e Cultura (compromissário), com fixação de valor da reparação ambiental correspondente a R$2.207,80 (dois 
mil e duzentos reais e oitenta centavos), regularização da atividade perante órgão ambiental Instituto Municipal de Fiscalização e Licenciamento 
Ambiental (IMFLA), o qual acompanhará o cumprimento do acordo, ressalvada apenas a necessidade de instauração de PA para acompanhar o 
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cumprimento do TAC firmado, devendo ser noticiado nos autos, do procedimento a ser instaurado, seu integral cumprimento. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com determinação de instauração de procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 7) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.16.000.003309/2020-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1354 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CÍVEL. APROVAÇÃO DE TREINAMENTO NO EXTERIOR. CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 
ACORDO REFERENTE À GESTÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM). 1. Cabe o 
arquivamento no âmbito da 4ª CCR de notícia de fato cível instaurada a partir de representação que narra irregularidade na aprovação de treinamento no 
exterior de assessora de comunicação da Agência Nacional de Mineração, que ocupa cargo de livre nomeação e exoneração, o qual estaria sendo custeado 
com recursos da fonte 215-Z, destinada exclusivamente ao cumprimento do acordo com o Ministério Público Federal de Minas Gerais, referente a gestão 
de segurança de barragens, tendo em vista que, de acordo com as informações da ANM, não foi utilizada dotação orçamentária relacionada com o acordo 
da ACP de Brumadinho para a aprovação do treinamento, sendo que as contratações previstas na ACP e as execuções orçamentárias estão sendo realizadas 
dentro do cronograma físico e financeiro na ACP. 2. No tocante especificamente à eventual irregularidade na aprovação do treinamento pela ANM, trata-
se de matéria não atinente à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Precedente: 1.30.001.002849/2020-75, 587ª SO. 3. Voto pelo não 
conhecimento, com a remessa dos autos à 1ª CCR, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Nº. 1.22.000.000525/2021-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
1365 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE 
MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato 
instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, consistente no recebimento 
pela empresa Adelcio Rodrigues, para fins comerciais, de 32 (trinta e dois) m³ de madeira serrada, da espécie maçaranduba, com DOF inválido (nº 
16492794), uma vez que deixou de informar os dados do veículo transportador para o trecho fluvial, no Município de Jaboticatubas/MG, tendo em vista 
que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre as espécies ameaçadas de extinção, previstas na Portaria nº 443/2014-Ibama; e 
(ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegido pela União, conforme consignado 
pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou 
interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000662/2021-08 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1371 – Ementa: DECLINAÇÃO 
DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE 
NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de 
informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, consistente no recebimento pela empresa Pinus 
Carpintaria e Serviços Ltda., para fins comerciais, de 24,004 (vinte e quatro vírgula zero zero quatro) m³ de madeira serrada, da espécie maçaranduba, 
com DOF inválido (nº 14530926), uma vez que deixou de informar os dados do veículo transportador para o trecho fluvial,, no Município de Santa 
Luzia/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre as espécies ameaçadas de extinção, previstas na 
Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegido pela 
União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão 
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, 
inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-
MG Nº. 1.22.002.000129/2018-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 
1190 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO ARAGUARI. SACRAMENTO/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano 
ambiental decorrente de atividade minerária de extração de areia em área de preservação permanente, margens/leito do Rio Araguari, Fazenda Taquaral, 
zona rural do Município de Sacramento/MG, tendo em vista que a atividade está paralisada há vários anos e a APP encontra-se em avançado estágio de 
regeneração, além de que os equipamentos da atividade que se encontravam no local já foram retirados pelo responsável, em cumprimento a 
recomendação expedida pelo MPF, conforme consta do Relatório do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, inclusive com vários fotos da área. 2. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000107/2021-91 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1368 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. QUEIMADA. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática dos crimes previstos nos art. 38 e 41 da Lei nº 9.605/98, referente à 
conduta de destruir, por meio de fogo, 12,7 (doze vírgula sete) hectares de área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, 
em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela 
prescrição, nos moldes do artigo 109, IV, do Código Penal, uma vez que o fato ocorreu em 25/06/2006, portanto há quase quinze anos; e (ii) a conduta 
em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que embargou a área e aplicou multa no valor de R$ 19.050,00 (dezenove 
mil e cinquenta reais), a qual já foi inscrita na dívida ativa da União, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de medidas 
adicionais por parte do MPF. Precedente: NF 1.23.002.000088/2021-22, 585ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000108/2021-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1373 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
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FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PRIVADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para 
atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em 
destruir 730,59 (setecentos e trinta vírgula cinquenta e nove) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem 
autorização da autoridade ambiental competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do 
Auto de Infração nº ZZW9VZUQ, lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades 
de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área privada; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no 
feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - Deliberação: 
Retirado de pauta pelo relator. 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000112/2021-01 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1382 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. 
PROPRIEDADE PRIVADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta 
prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 622,76 (seiscentos e vinte e dois vírgula setenta seis) hectares 
de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, em São Félix do 
Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº 9127081-E, lavrado pelo Ibama, que o ilícito 
não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras 
Indígenas e sim em área privada; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no feito não representa fator determinante para a fixação da competência 
federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas 
cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000127/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 1362 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. 
DEPÓSITO IRREGULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a possível 
prática dos crimes previstos nos artigos 46, parágrafo único, e 60 da Lei 9605/98, referente às condutas de ter em depósito 1.138,25 (mil cento e trita e 
oito vírgula vinte e cinco) m³ de madeira em tora e serrada de diversas espécies, sem licença ou autorização outorgada pela autoridade ambiental 
competente, bem como fazer funcionar estabelecimento de desdobro de madeira em tora, para produção de madeira serrada, sem licença ou autorização 
outorgada pela autoridade ambiental competente, em Cumaru do Norte/PA, tendo em vista que: (i) o Ibama informou que a área onde funcionava o 
estabelecimento irregular não está inserida em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs 
em rios federais e das terras indígenas, tratando-se de área privada, conforme relatórios de fiscalização; e (ii) não há comprovação de que a madeira 
apreendida seja proveniente de nenhuma das áreas citadas, não restando, assim, atraída a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, 
da CF. Precedente: 1.23.005.000287/2020-20. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 15) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000146/2021-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1385 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. APA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em 
destruir 715,76 (setecentos e quinze vírgula setenta e seis) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem 
autorização da autoridade ambiental competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do 
Auto de Infração nº 2UG827BN, lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de 
Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área inserida dentro da APA Estadual Triunfo do Xingu; e (ii) a mera 
atuação administrativa do Ibama no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 
28, 586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia 
Protege. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 
1.25.007.000078/2021-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1438 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DE GUARAQUEÇABA. PARANÁ. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o valor à título de reparação do dano ambiental ocorrido em razão do delito tipificado no 
artigo 40 da Lei nº 9.605/98, consistente em desmate total de 0,27 (zero vírgula vinte e sete) ha de vegetação do Bioma Mata Atlântica, inserida dentro 
dos limites da APA de Guaraqueçaba, Município de Guaraqueçaba/PR, tendo em vista: (i) a judicialização do feito por meio da Ação Penal nº 5048112-
48.2019.4.04.7000; e (ii) as afirmações do Procurador oficiante de que o equivalente à quantificação do dano ambiental demonstrada pelo Ibama constará 
em uma das condições da proposta de acordo de não persecução penal oferecida pelo MPF ao imputado nos autos nº 5053279- 12.2020.4.04.7000 
(incidente de acordo de não persecução penal) não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou 
judicial ou por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 
1.26.000.001165/2017-93 - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1298 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL NATURAL E ARQUITETÔNICO. ALDEIA DOS 
SENTENCIADOS. FERNANDO DE NORONHA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade referente à falta de 
conservação da Aldeia dos Sentenciados, bem de valor histórico-cultural localizado em Fernando de Noronha/PE, tendo em vista que: (i) o bem, de 
propriedade da União e cedido para o Governo do Estado de Pernambuco, foi tombado pelo Iphan, fazendo parte do Conjunto Histórico do Arquipélago 
de Fernando de Noronha, sendo que atualmente está em processo de arruinamento; (ii) a Administração de Fernando de Noronha - Adefn e o Iphan 
informaram não haver recursos públicos para levar adiante o projeto de conservação e revitalização das ruínas e pátios seculares da Vila dos Remédios, 
que abrange a Aldeia dos Sentenciados, no âmbito do Programa PAC das Cidades Históricas (Termo de Compromisso PAC CH nº 311/2014), o qual se 
encontra ainda na fase de projeto básico, sem previsão para obras emergenciais ou restauração/consolidação das ruínas; (ii) a ação não foi definida como 
prioridade no âmbito do PAC Cidades Históricas, ante a escassez de recursos; (iii) necessária a adoção de medidas pela Administração de FN, mas, uma 
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vez que estas não podem ser implementadas a curto e médio prazo, mostra-se mais adequado o acompanhada por meio de Procedimento Administrativo 
de Acompanhamento, cuja instauração já foi determinada. Precedente: 1.34.012.000468/2010-10. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 18) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000277/2017-85 - Relatado por: Dr(a) JULIANO 
BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1300 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. ENTORNO DO CONJUNTO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE VASSOURAS. 1. Tem 
atribuição o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para atuar em inquérito civil instaurado, a partir de expediente encaminhado pelo MP 
Estadual, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na construção de imóvel na Rua Caetano Furquim, 122, fundos, bairro Centro, Município 
de Vassouras/RJ, que supostamente teria a aprovação irregular do Iphan e da Prefeitura, tendo em vista que não restou atingido bem, serviço ou interesse 
da União, ou de suas autarquias e empresas públicas, porquanto o Iphan informou que o imóvel não é tombado pela autarquia federal e não há interesse 
público para tanto. 2. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público a solução de conflitos de 
atribuições entre membros do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 05/06/2020). 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e, 
caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000119/2021-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI 
VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1291 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. ÁREA PROIBIDA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório 
criminal instaurado para apurar o delito do art. 34 da Lei 9.605/98, consistente em pescar em local proibido, notadamente a menos de 1000 m (mil metros) 
da Barra do Rio Araranguá, no município de Araranguá/SC, tendo em vista que o investigado assinou Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, nos 
termos art. 28-A, §4º, do CPP, no bojo do Incidente de Acordo de Não Persecução Penal nº 5004165- 40.2021.4.04.7204/SC, instaurado em atendimento 
ao Enunciado n. 11 da Egrégia 4ª CCR do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
MARÍLIA/TUPÃ/LINS Nº. 1.34.007.000227/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1303 – Ementa: RECURSO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. CRIADOURO. PASSERIFORMES. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO AMADORA DE 
PÁSSAROS (SISPASS). ANILHA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática 
do crime previsto no artigo 29, caput e § 1º, inc. III, combinados com § 3º, da Lei n.º 9.605/98, consistente em utilizar espécime da fauna silvestre nativa, 
espécie paroaria dominicana (galo-da- campina), em desacordo com a licença obtida, ao permitir a reprodução sem prévio requerimento de anilha, bem 
como por manter um filhote de ave da espécie Tico-tico-rei sem anilha, no Município de Guaiçara/SP, tendo em vista: (i) que existe interesse federal no 
monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido concebido, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), sistema para o controle da criação de pássaros silvestres por cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão 
ambiental federal, restando configurada a relevância da temática para o MPF, conforme o Enunciado nº 58 - 4ª CCR; (ii) o fato de haver Acordo de 
Cooperação Técnica para a Gestão Compartilhada dos Recursos Faunísticos no Ente Estadual, não afasta o interesse federal na questão, pois o SisPass é 
sistema criado e gerido pelo Ibama, permanecendo o interesse federal em monitorar as atividades dos criadores amadoristas de passeriformes silvestres 
nativos, nos termos do voto deliberado nos autos do Precedente: NF nº 1.22.005.000057/2019-64, pelo CIMPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela manutenção da decisão recorrida, de não 
homologação da declinação de atribuições, com remessa dos autos ao CIMPF. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pelo conhecimento total e não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO 
INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SOROCABA-SP Nº. 1.34.016.000359/2020-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1292 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. GESTÃO E FOMENTO. 
LEI Nº 14.017/2020. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar em inquérito civil instaurado em razão de notícia de 
dificuldades na comunicação entre o Conselho Municipal de Política Cultural de Itu e a Secretaria de Cultura de Itu, do município de Itu/SP, acerca dos 
repasses de verbas públicas federais aos estados/DF e municípios previstos na Lei nº 14.017/2020, tendo em vista que, segundo PR oficiante: (i) não se 
verificou nenhuma ilegalidade relativamente aos recursos federais, seja com prejuízo econômico da União ou com omissão ou ação ilícita de agente 
público federal, proveniente da edição da Lei Aldir Blanc; (ii) se trata de dificuldade de comunicação entre agentes públicos municipais acerca das 
medidas adotadas para cumprimento da citada lei. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, parágrafo 
1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000019/2021-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE 
DE CARVALHO – Nº do Voto Vencedor: 1325 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. MURO DE ARRIMO. ATERRAMENTO. ELEVAÇÃO DE 
TERRENO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de representação, visando apurar eventual 
crime ambiental decorrente de aterramento, elevação de terreno e construção de muro de arrimo em terreno de marinha, sem autorização ambiental ou 
da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), no bairro Maresias (Residencial Canto de Maresias, casa 09), Município de São Sebastião/SP, tendo em 
vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) a SPU informou que o imóvel se encontra regularmente cadastrado (RIP 7115.0001685-24) 
e que as obras realizadas dentro dos limites do terreno regularizado pela inscrição de ocupação não necessitam de autorização prévia da SPU, devendo 
ser aprovadas pela prefeitura municipal e junto ao órgão ambiental competente; ( ii ) A Policia Militar Ambiental realizou vistoria no local e não 
identificou degradação ambiental, uma vez que, segundo atestou, a área é desprovida de vegetação nativa e está fora de Área de Preservação Permanente 
ou de Unidade de Conservação, não havendo, portanto ocupação irregular de terreno da União; e (iii) a possível irregularidade urbanística, apontada pela 
Secretaria de Urbanismo, consistente na existência de um deck em volta da área da piscina, e que não aparece no projeto de reforma aprovado, embora 
seja de fácil solução administrativa, compete ao MP Estadual o acompanhamento para adoção de eventuais medidas necessárias em caso de inércia da 
parte representada. 2. Representante comunicado acerca de declinação de atribuições, nos termos do Enunciado nº 9 da 4ªCCR. 3. Voto pela homologação 
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da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-1005206-33.2020.4.01.3000 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1429 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO RUAL. 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PDS) CAMPO ALEGRE. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a prática dos crimes capitulado nos artigos 48 e 50-A da Lei nº 9.605/98, em razão do desmate de 8,16 ha (oito vírgula dezesseis 
hectares ) hectares de floresta nativa, sem autorização ambiental competente, em propriedade particular situada no interior de assentamento rural, Projeto 
de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Campo Alegre, no Município de Capixaba/AC, tendo em vista que: (i) a conduta foi praticada por pessoa idosa 
(74 anos), objetivando agricultura de subsistência sua e da família, tendo sido utilizada a área afetada para o plantio de culturas para consumo próprio, 
como feijão, abacaxi, banana, arroz, macaxeira, além de algumas cabeças de gado leiteiro e galinha, aplicando-se, portanto, a excludente de 
antijuridicidade prevista no artigo 50-A, §1º da Lei 9.605/98; (ii) os autos revelam que os desmates foram fracionados ao longo dos anos (em 06/12/2014, 
04/07/2015 e 19/10/2018), sendo que a maior parte deles (6,12 ha) foi realizada até julho de 2015, conforme laudo pericial ambiental elaborado; e (iii) 
considerando a maior parte dos desmates até julho de 2015 e a idade do agente (74 anos), ocorreu a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva em relação aos 6,12 ha desmatados até esse período, pois entre esses desmates e a presente data, transcorreu lapso temporal superior 
a 04 (quatro) anos, nos termos dos artigos 107 e 109, IV c/c art. 115, todos do Código penal. Precedente: JF-AC-INQ-1003598- 97.2020.4.01.3000 (582ª 
Sessão Ordinária - 03/02/2021). 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). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-
JAL-IP-5000679-84.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1315 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL 
DE VEGETAÇÃO NATIVA E FLORESTA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ILHA 
SOLTEIRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei 9.605/98, 
consistente em impedir regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação relativa à 0,0754 ha (correspondente a 754,70 metros quadrados) 
de área considerada como de preservação permanente do Reservatório Artificial D'água (UHE Ilha Solteira), lote 14, Loteamento Pousada da Paz, no 
Município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) a intervenção não provocou dano ao equilíbrio ecológico e à preservação de espécies, não tendo 
sido o meio ambiente ameaçado ou atingido de forma danosa, grave ou concretamente perigosa; (ii) houve intenção de reparação do dano pelo agente 
autuado, que plantou grama no local minimamente afetado para evitar erosão, bem como há mínima ofensividade da conduta, conforme conclusão do 
laudo pericial; (iii) não existem ou são mínimas as consequências para a saúde pública e ao meio ambiente, conforme informações do Ibama; e (iv) a 
conduta em análise foi coibida administrativamente pela Autarquia Ambiental Federal Ibama, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais pelo 
MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000216/2014-55 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1299 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. ÁGUA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Amazonas para atuar em 
inquérito civil instaurado para apurar a condição das águas do igarapé São Francisco, situado em propriedade privada no município de Tefé/AM, que 
estaria contaminado pelo lixão público da Prefeitura, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante: (i) a questão do aterro sanitário 
e seus desdobramentos estão abrangidos pela Ação Civil Pública nº 5871-10.2004.4.01.3200 (2004.32.00.005878- 9), que tramita na Justiça Federal em 
razão de o despejo de resíduos sólidos ser feito em área de segurança aeroportuária da Infraero, com sentença de procedência transitada em julgado 
determinando a instalação de aterro sanitário; (ii) o presente procedimento apura a condição das águas locais, o fornecimento e a manutenção da sua 
qualidade para a população municipal, porém esses serviços e sua fiscalização se inserem nas políticas públicas de competência do Poder Executivo 
estadual (e municipal), conforme informou o Ibama; (ii) não há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, 
para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. Precedente: 1.23.007.000229/2017-81. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002518/2020-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1308 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental decorrente de ocupação irregular de área de preservação permanente, terreno de 
marinha, pelo lote 30 do loteamento Aldeia dos Pescadores, situada na Praia "Pedra do Chapéu", Praia do Forte, Município de Mata de São João/BA, 
tendo em vista que: (i) o ente municipal declarou que a faixa de terreno de marinha, em processo de regularização fundiária, encontra-se delimitada por 
meio de cerca viva, está gramada, sem construções ou indícios de qualquer dano ambiental, conforme relatório de fiscalização ambiental nº 078/2020; 
(ii) a área é simultaneamente lindeira à orla marítima e ao lote nº 30, bem como é objeto de pedido de regularização perante a SPU/BA, com análise ainda 
pendente, conforme informações deste órgão federal; e (iii) conforme consignado pelo Membro oficiante, inexiste dano ambiental, bem como a questão 
da ocupação da área que fica entre a faixa de praia e o lote 30 da quadra 50 do Loteamento Aldeia dos Pescadores, está sendo objeto de pedido de 
regularização junto à SPU/BA, por meio do Processo Administrativo nº 04941.001074/2007- 79, que ainda se encontra em curso. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.22.000.000092/2021-48 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1431 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. ÓLEO DIESEL UTILIZADO EM VEÍCULO 
AUTOMOTOR FORA DOS PADRÕES DA ANP E DO CONAMA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para atuar em 
notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática do delito do art. 54 da Lei 9.605/98, consistente em causar poluição atmosférica pela condução 
de veículo automotor com uso de óleo diesel S500 e não do óleo diesel S10, em desobediência aos padrões estabelecidos pela ANP e Conama, o qual foi 
abordado pela fiscalização na Rodovia BR 116, km 18, no Município de Lavrinhas/SP, tendo em vista que, conquanto a abordagem tenha ocorrido em 
rodovia federal, os danos provocados pela emissão de gases tóxicos no meio ambiente são difusos, de modo que não há lesão direta e imediata a bens, 
serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. 1.34.029.000003/2021-24 
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(583ª Sessão Revisão-ordinária - 24.2.2021) 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000528/2021-07 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1366 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO 
IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, 
consistente no recebimento pela empresa Madeiras Via do Minério Ltda. - EPP, para fins comerciais, de 32 (trinta e dois) m³ de madeira serrada, da 
espécie maçaranduba, com DOF inválido (nº 16926615), uma vez que deixou de informar os dados do veículo transportador para o trecho fluvial, no 
Município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre as espécies ameaçadas de 
extinção, previstas na Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira seja oriunda de área 
pertencente ou protegido pela União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, 
portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça 
Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000672/2021-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1374 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO 
IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, 
consistente no recebimento pela empresa Transcol Material de Construção Ind. e Com. Ltda., para fins comerciais, de 25,005 (vinte e cinco vírgula zero 
zero cinco) m³ de madeira serrada, da espécie maçaranduba, com DOF inválido (nº 14387700), uma vez que deixou de informar os dados do veículo 
transportador para o trecho fluvial, no Município de Itabirito/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre 
as espécies ameaçadas de extinção, previstas na Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira 
seja oriunda de área pertencente ou protegido pela União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 
4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a 
competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003545/2016-21 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1314 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. 
MINERAÇÃO. BARRAGEM DIQUE 2 MINERAÇÃO PAU BRANCO. BELO HORIZONTE/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado no âmbito da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração), para apurar a segurança e estabilidade da Barragem 
denominada Dique 2 Mineração Pau Branco, localizada no município de Belo Horizonte/MG tendo em vista que: (i) o Parecer Técnico nº 1942/2019-
SPPEA informou que a Barragem Dique 02 não se encontra cadastrada no SIGBM e a estrutura foi descomissionada; e (ii) de acordo com o Membro 
oficiante, a ANM vem executando o seu poder-dever de polícia administrativa, observando as disposições da Lei nº 12.334/2012 e a Portaria 70.389/2017, 
a qual disciplina o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração e estabelece 
a periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança 
da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência para 
Barragens de Mineração, não havendo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas pelo MPF, em relação ao referido barramento. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUN DE SÃO JOÃO DEL REI/LAVRAS Nº. 1.22.014.000007/2015-44 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1397 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA). OBRA DE 
CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO VERMELHO. QUITAÇÃO DE MULTA. SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
SUPRAM. PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE OUTORGA. INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar irregularidade em obra de canalização do Ribeirão Vermelho, executada sem a devida licença ambiental, pela UFLA, tendo em 
vista que: (i) a UFLA noticiou que a multa referente ao auto de infração nº 48.197 foi quitada em 31/03/2016. Posteriormente, a instituição aduziu que 
`[...] a regularização ambiental do trecho canalizado do Ribeirão Vermelho localizado dentro do campus, será realizado em uma única fase, mediante 
cadastro de informações, com expedição eletrônica da Licença Ambiental Simplificada - LAS, denominada LAS/Cadastro' e que `Para a conclusão do 
processo de regularização da estrutura em questão será necessária a obtenção da Outorga e Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental'; (ii) a 
Supram Sul de Minas comunicou que foi publicada a Portaria de Outorga nº 1801592/2020 e informou que, segundo o parecer técnico, a obra é ̀ necessária 
uma vez que as condições da estrutura poderiam oferecer risco à segurança da população local e geravam consideráveis prejuízos socioeconômicos'; e 
(iii) concluiu o Membro oficiante que a UFLA já obteve a outorga necessária e está diligenciando para concluir o licenciamento simplificado do 
empreendimento. Além disso, a despeito de ter sido feita sem prévia licença ambiental, não há notícia de que a obra tenha causado dano ambiental. 2. 
Dispensada a comunicação do 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). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000007/2016-
36 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1487 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possíveis construções irregulares para represamento de água ao longo 
do Rio Urucuia e seus afluentes na região do Município de Buritis/MG, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, os autos de 
fiscalização referentes aos empreendimentos investigados, revelam que esses foram realizados em rios de domínio estadual; (ii) após realizar fiscalização, 
a ANA esclareceu, por meio da Nota Informativa nº 15/2016/SFI, que não foram encontrados usuários utilizando água em corpo hídrico da União, sem 
outorga; e (iii) não se verifica prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos 
termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, 
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da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001101/2020-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1484 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. DESTINAÇÃO DE 
RECURSOS PÚBLICOS. REMESSA À 5ª CCR. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar notícia de fato cível instaurada a partir de cópia de 
procedimento (NF nº 1.23.000.001084/2020-09) - instaurada junto ao Núcleo de Combate à Corrupção da PR/PA, a partir de representação sigilosa, para 
apurar a destinação de R$ 145.391.861,00, para aquisição de um(ns) satélite(s) para fornecimento de imagens de radar, pelo Ministério da Defesa, com 
a dotação de recursos em favor do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), garantidos através de previsão 
orçamentária advindos de recuperação da Operação Lava Jato, para o ano de 2020 -, encaminhado ao ofício ambiental. 2. Apesar do fato de que "eventuais 
soluções, notadamente, Recomendações, Ajustamentos de Conduta, ou mesmo Ações Judiciais, se basearão em argumentos técnicos de Direito 
Ambiental, e que eventual trabalho pericial relaciona-se às áreas técnicas ambientais, atinentes à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF', não há 
medidas a serem adotadas no âmbito do ofício vinculado à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, uma vez que não há 
lesão ao bem jurídico "meio ambiente". 3. A matéria sob exame diz respeito à esfera de competência da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, a quem 
cabe aferir a existência, ou não, de improbidade administrativa, tudo em conformidade com o que dispõe os §§ 4º e 5º do artigo 2º Resolução nº 20/96 
do Conselho Superior do MPF. 4. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 5ª CCR para o 
exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento 
do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. 1.23.001.000088/2021-32 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1472 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LOCAL PROIBIDO. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DO IGARAPÉ GELADO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de peças de 
informações do ICMBio, para apurar o suposto crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/1998 consistente no ingresso de P. B. na APA do Igarapé 
Gelado, conduzindo instrumentos próprios para pesca (dois visores de máscara de mergulho e um arpão) e 3 (três) kg de peixe, sem licença da autoridade 
competente, no Município de Parauapebas/PA, tendo em vista que o pescado e os apetrechos de pesca foram apreendidos, assim como o ato em análise 
foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da ação, tornando, no caso concreto, desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, 
levando-se em conta, inclusive, a categoria da UC (uso sustentável). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000111/2021-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1381 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PRIVADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 31,48 
(trinta e um vírgula quarenta e oito) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade 
ambiental competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº 
PUHBJ8TM, lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação 
Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área privada; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no feito não representa 
fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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 GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.002018/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1207 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NA PRAIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 
razão de convite feito pela Secretaria de Estado do Turismo - Setur para participação de membro do Ministério Público Federal em reunião naquele 
Órgão, a qual objetivou tratar acerca do tráfego de veículos 4x4 (quatro por quatro) e similares nas dunas da praia de Búzios, no Município de Nísia 
Floresta/RN, tendo em vista que cópia da Ata da Reunião foi juntada aos autos do IC n. 1.28.000.000044/2020-55, que, segundo Membro oficiante, já 
trata da circulação de veículos na praia em questão, onde há berçários naturais da tartaruga-de- pente, de modo que se esgotou o objeto deste procedimento. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000353/2017-32 - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1454 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. EMPREENDIMENTO PORTUÁRIO PARA ESCOAMENTO DE MINÉRIOS. IMPACTOS DO PROJETO 
CAÇAPAVA DO SUL. PORTO RIO GRANDE/RS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação, autuada para apurar 
os riscos socioambientais decorrentes do escoamento da produção do empreendimento minerário denominado Projeto Caçapava do Sul, pela Empresa 
Nexa Resources, pelo Porto de Rio Grande/RS, considerando a concentração de minérios na região do porto e eventual vazamento de rejeitos no Rio 
Camaquã poderá afetar diretamente o estuário da Lagoa dos Patos e a orla marítima correspondente, tendo em vista que, conforme o Membro oficiante: 
(i) o projeto inicial do empreendimento sofreu alterações e o novo Termo de Referência para elaboração de Eia/Rima foi aprovado em 05/06/2020 pelo 
órgão licenciador (Fepam), o qual está ciente dos problemas/impactos apontados na representação com relação Município de Rio Grande/RS; e (ii) tramita 
perante a PRM Bagé/RS, o Inquérito Civil nº 1.29.001.000100/2016-28, o qual tem por objeto a apuração de eventuais irregularidades no procedimento 
de licenciamento do referido empreendimento, sob o nº 002190-0567/14-0, junto ao Órgão Ambiental Fepam. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000112/2020-81 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1457 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFÚGIO DE VIDA 
SILVESTRE. ILHA DOS LOBOS. INGRESSO DE EMBARCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
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instaurada a partir de peças de informações do ICMBio, para apurar a prática de conduta em desacordo com o plano de manejo da Unidade de Conservação 
Refúgio de Vida Silvestre da Ilhados Lobos, consistente no acesso de embarcação motorizada, sem autorização do órgão competente, no Município de 
Torres/RS, tendo em vista que, a despeito da autonomia das instâncias, afigura-se compatível com o fato, a resposta em nível administrativo, com a 
aplicação, pela autarquia ambiental federal, de multa administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado 
e desestimular a repetição da conduta. 2. Além disso, o relatório do ICMBio revela não ter havido dano ao meio ambiente ou qualquer comprometimento 
da biota, dos recursos naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade do ecossistema. 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). 39) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001636/2021-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1494 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO 
HÍDRICA. DESCARTE DE ÁGUA DE PRODUÇÃO (SOLUÇÃO OLEOSA). PLATAFORMA FPSO ESPÍRITO SANTO. 1. Não cabe o arquivamento 
de notícia de fato cível instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar o descarte de 3,5 (três vírgula cinco) litros de água de produção 
(solução oleosa), em desacordo com o artigo 4º da Resolução Conama 393/2007, originando uma feição oleosa que ultrapassou a zona de mistura (500m 
do ponto de descarte), chegando a 1,1 km de extensão, no campo petrolífero da Plataforma FPSO Espírito Santo, sob a responsabilidade da Petrobrás, 
Município de Marataízes/ES, tendo em vista que é significante a extensão da mancha de óleo formada, qual seja, 1,1 km (um vírgula um quilômetros), 
bem como é expressivo o valor da multa aplicada, fixada em R$ 108.175,00 (cento e oito mil e cento e setenta e cinco reais), sem a efetiva comprovação 
nos autos de seu pagamento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.006.000185/2019-26 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1408 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USINA 
HIDRELÉTRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade do processo administrativo de licenciamento ambiental 
n. 02001.014891/2018-34, para implantação da Usina Elétrica Itaocara I, no leito do Rio Paraíba do Sul, na divisa entre os Estados de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, tendo em vista que foi apresentado EIA/RIMA e aceito pelo Ibama em 28/10/2020, em face do atendimento do Termo de Referência, foi 
publicado edital para a realização de audiências públicas acerca do estudo, seguindo o processo administrativo para a expedição da licença ambiental, 
não havendo elementos de informação nos autos que indiquem irregularidade ou omissão na condução do processo pela autarquia 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). 41) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.001077/2014-37 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1355 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
RETORNO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DE RIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar desmatamento supostamente realizado pela Prefeitura de Nova 
Iguaçu, da faixa marginal de proteção do Rio Botas, no terreno do aeródromo de Nova Iguaçu, titularizado pela União, tendo em vista que, após retorno 
dos autos em diligência (553ª SO), o INEA - Instituto Estadual do Meio Ambiente realizou vistoria no local e informou que a área apontada não está na 
faixa marginal de proteção do Rio Botas, tampouco foi verificada supressão de vegetação recente nessa área. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RONDONIA Nº. 1.31.000.000555/2020-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1290 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL E ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E MONUMENTOS. CEMITÉRIO DA CANDELÁRIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar irregularidade decorrente da construção de empreendimento residencial em área não edificante no entorno do Cemitério da 
Candelária, patrimônio tombado da União, no município de Porto Velho/RO, tendo em vista que: (i) o Iphan informou que a construção não causou 
nenhum dano ao patrimônio cultural, nem à paisagem adjacente, nem à ambiência, tendo ocorrida mera irregularidade consistente na ausência de prévia 
manifestação do instituto; (ii) na esfera criminal os fatos são investigados no IPL nº 0109/2017/SR/DPF/RO. Precedente: 1.23.000.000155/2019-12. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000766/2011-59 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1549 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO 
CIVIL. RETORNO (513ª SO - 18.10.2017). MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. DESPEJO DE LIXO E ENTULHOS EM VEGETAÇÃO DE 
RESTINGA. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MANGUEZAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal 
para atuar em inquérito civil instaurado para apurar despejo de lixo e entulhos em local de vegetação restinga, entre o Manguezal e a Base Aérea de 
Florianópolis, próximo à Reserva Extrativista da Costeira do Pirajubaé, área de preservação permanente (APP), em Florianópolis/SC, tendo em vista que: 
(i) conforme vistoria realizada pelo ICMBio, em conformidade com o que consta nos autos e na promoção de declinação, houve continuidade de 
degradação ambiental com a aposição de aterro e a movimentação de máquinas a impedir a regeneração natural da vegetação de mangue, o que deve ser 
apurado em âmbito federal, por se tratar de bem tutelado pela União; e (ii) conforme consta dos autos, do Despacho nº 9715/2018, de 25/06/2018 (fls. 57 
do pdf), após as diligências determinadas no voto deliberado na 513ª SO (para instar à SPU a confirmar se o referido local do dano está fora de área 
federal), o próprio Membro que ora promove a declinação, concluiu, com base as informações prestadas pela SPU, pela existência de interferência em 
terreno de marinha e seus acrescidos, portanto, inequívoco o interesse federal no feito e descabida a promoção de declinação ao MP Estadual. Precedentes: 
1.28.000.001771/2016-53 (579ª SO - 18.11.2020); 1.15.005.000101/2015-47 (549ª SO - 22.5.2019). 2. Voto pela não homologação da declinação de 
atribuições, com determinação de imediato prosseguimento nas investigações, 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). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000542/2017-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1462 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE 
MARINHA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis edificações irregulares em 
área de marinha na localidade Praia do Arpoador, no Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro 
oficiante: (i) foi determinada a extração de cópias de documentos do presente IC, para autuação em único procedimento que abrangerá os seguintes IC's 
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relativos à Zona Costeira do Balneário Arroio do Silva (1.33.003.287/2010- 21,1.33.003.000320/2015-28, 1.33.003.000539/2017-99, 
1.33.003.000540/2017-13, 1.33.003.000541/2017-68, 1.33.003.000542/2017-11, 1.33.003.000543/2017-57, 1.33.003.000544/2017-00, 
1.33.003.000549/2016-43, 1.33.003.000570/2017-20, 1.33.003.000204/2018-51, 1.33.003.000168/2019-77 e 1.33.003.000015/2019-60), para que nas 
regiões com baixa densidade demográfica seja determinado o desapossamento pela União e nas demais regiões a regularização das ocupações existentes; 
e (ii) a atuação unificada tornará mais prática a resolução do caso, em conjunto e em sintonia com os demais loteamentos costeiros do Município de 
Balneário Arroio do Silva. Precedente: 1.33.003.000320/2015-28, 584ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000209/2015-00 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 1317 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE LAGOA. DRAGAGEM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental 
decorrente de dragagem de vala artificial, bem como construção de muro lateral de residência, em área de preservação permanente (Lagoa de Garopaba 
Sul), sem autorização da autoridade ambiental competente, no município de Jaguaruna/SC, tendo em vista que: (i) a questão do muro construído em 
residência foi objeto de análise no Inquérito Civil nº 1.33.007.000272/2014-57, arquivado em decorrência do ajuizamento da Ação de Nunciação de Obra 
Nova nº 0300735- 17.2018.8.24.0282; (ii) o IMAJ informou que a dragagem foi objeto da Autorização Ambiental nº 006/2015, realizada de acordo com 
a autorização emitida, não ultrapassando o seus limites, não havendo, assim, danos ambientais; e (iii) o IMAJ aduziu que a área objeto de intervenção 
encontra-se em processo avançado de regeneração, sendo que a edificação construída para guardar embarcações em APP foi retirada, sem vestígios de 
restos de entulhos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. JF-AP-APORD-0006777-18.2018.4.01.3100 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1285 – Ementa: 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO 
EXTRAJUDICIALMENTE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA NEGOCIAÇÃO E PROPOSITURA DE ANPP. 1. Cabe propor 
acordo de não persecução penal extrajudicialmente ao réu da Ação Penal nº 0006777- 18.2018.4.01.3100, na qual é apurada a prática dos crimes previstos 
nos artigos 55 da Lei n°. 9.605/98 e 2° da Lei n°. 8.176/91, referente à conduta de extrair aproximadamente 5 metros de mineral classe II (seixo) do rio 
Flexal, sem autorização da autoridade ambiental competente, em Pracuúba/AP, tendo em vista que: (i) ainda que não haja óbices ao referido acordo ser 
firmado judicialmente, seja em incidente apartado ou nos autos principais, a interpretação teleológica da lei revela que o legislador idealizou com o 
instrumento de política criminal em questão retirar do Judiciário o protagonismo na aplicação de penas, mitigando o princípio da obrigatoriedade da ação 
penal, e conferindo ao Ministério Público o poder/dever de realizar as tratativas extrajudiciais para viabilizar realização do acordo; e (ii) a iniciativa para 
a proposta do acordo de não persecução penal é exclusiva do Ministério Público, sendo incumbência do Poder Judiciário apenas homologá-lo, fazer o 
controle de legalidade e verificar a voluntariedade, a suficiência e adequação dos termos propostos pelo Parquet, motivo pelo qual não pode o Membro 
oficiante condicionar o oferecimento do ANPP à designação de audiência para esse fim. (TRF4 5002794-72.2020.4.04.7108, 7ª T., rel. Cláudia Cristina 
Cristofani, 02.06.20). 2. Voto pela admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal extrajudicialmente, cabendo ao Membro oficiante 
verificar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, facultando-se, se for o caso, requerer a designação de outro membro 
para atuar no feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não 
Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5017638-59.2018.4.02.5101-
*INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1147 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS- TRATOS. ANIMAIS. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. CAMPUS PRAIA VERMELHA. ESCOLA DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
MATERIALIDADE DELITIVA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 32 da 
Lei 9.605/1998, consistente de maus-tratos aos animais por parte de servidor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Campus Praia Vermelha, cidade do Rio de Janeiro/RJ, que teria manuseado veneno para ratos sem os cuidados necessários para os demais animais do 
local, tendo em vista que: (i) conforme apurado pela Polícia Federal, não foi encontrado vestígio da substância venenosa no local indicado da ocorrência 
do crime, nem há registro de mortandade de animais naquele ponto ou próximo; (ii) o laudo pericial nº 316/2021 atestou a presença de 38,60 g de 
moluscicida metaldeídeo, composto agrotóxico do grupo químico tetroxocano e utilizado para o controle de lesmas e moluscos, com emprego 
domissanitário autorizado como isca granulada, que é potencialmente letal em ingestão superior a 400 mg/kg; e (iii) a pequena quantidade do produto 
saneante encontrada misturada a outros elementos não nocivos não seria capaz de molestar os animais existentes no campus da UFRJ, pelo que não restou 
caracterizado o delito de maus-tratos aos animais, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por 
parte do MPF. 2. A representante foi comunicada acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do 
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO 
SUL-AC Nº. 1.10.000.000715/2013-93 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 971 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
RODOVIA ESTADUAL. RAMAL DA INTEGRAÇÃO. MUNICÍPIO DE JORDÃO/AC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar os impactos etno ambientais causados pela construção de estrada com 40 km (quarenta quilômetros) de extensão, sem o devido licenciamento 
ambiental, entre os rios Muru e Tarauacá, nas proximidades da Terra Indígena Kaxinawá do Rio Humaitá e da Terra Indígena Alto Tarauacá, para 
interligar a comunidade do Seringal Novo Porto à cidade de Jordão/AC, tendo em vista que: (i) trechos aleatórios do que hoje é o Ramal da Integração 
já vinham sendo abertos pela população local, visando ao acesso das comunidades rurais à sede do Município, pelo menos desde de 2007; (ii) o órgão 
ambiental estadual autorizou intervenções no Ramal da Integral pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, sem a devida licença ambiental, 
sob o argumento de que tal empreendimento não estaria sujeito ao licenciamento ambiental, nos termos do art. 103 da Lei estadual n. 1.117/94, e da 
Resolução n. 237/97, do Conama; (iii) o transporte de merenda escolar e de material didático-pedagógico não teria outro meio menos gravoso para ser 
levado até às comunidades rurais; (iv) moradores do local são pessoas de baixíssima renda, ribeirinhos e extrativistas, que precisam do ramal para sair 
do isolamento, sendo suficientemente justificada a utilidade pública e fins sociais da obra, ainda que haja divergência de interpretação quanto à 
necessidade ou não de licenciamento ambiental; e (v) o Ramal da Integração não foi construído em terra indígena e há mais de dois anos não há informação 
de conflitos envolvendo índios isolados nas intermediações do Ramal, segundo relato da FUNAI, tendo a 6ª CCR promovido a homologação do 
arquivamento no âmbito de suas atribuições na 456ª SRO, de 10/02/2021, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
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artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 
Nº. 1.14.000.002516/2020-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do 
Voto Vencedor: 978 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
DENÚNCIA GENÉRICA. SOLICITAÇÃO DE ATUAÇÃO DO MPF JUNTO AOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA. 
1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para verificar a atuação dos órgãos ambientais quanto ao exercício de poder de polícia 
no combate à extração irregular de minérios na região de Pituaçu, em Salvador/BA, tendo em vista que, reconhecendo a necessidade de incremento da 
atividade fiscalizatória na área, todavia, diante da ausência de irregularidade específica a ser apurada, compreende-se que o instrumento mais adequado 
para acompanhar a atuação dos órgãos ambientais competentes na repressão à atividade minerária clandestina na região é o procedimento administrativo, 
nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho de 2017. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com determinação de abertura de PA para acompanhar a atuação 
dos órgãos ambientais competentes na repressão à atividade minerária clandestina na região de Pituaçu, com especial foco no local denominado Barra de 
Pojuca. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000125/2021-72 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1383 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. 
PROPRIEDADE PRIVADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta 
prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 981,21 (novecentos e oitenta e um vírgula vinte e um) hectares 
de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, em São Félix do 
Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº D5T3NBW, lavrado pelo Ibama, que o ilícito 
não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras 
Indígenas e sim em área privada; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no feito não representa fator determinante para a fixação da competência 
federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas 
cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000251/2018-37 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 428 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PORTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade em licença 
ambiental, emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná, para ampliação das atividades dos Portos de Paranaguá e Antonina, que autorizou a inclusão de 
óleo diesel e biodiesel no rol de produtos licenciados para armazenamento no terminal público de granéis líquidos, tendo em vista que: (i) foi determinada 
a realização de perícia técnica para analisar a regularidade ambiental da licença prévia emitida, tendo essa concluído que a ampliação do rol de produtos 
licenciados para armazenamento não torna necessária a elaboração de um EIA/RIMA, visto que não haverá ampliação construtiva, nem são esperadas 
sérias alterações das características naturais da zona costeira, todavia, os estudos apontaram a necessidade de estudo de análise de risco, dadas as 
significativas diferenças entre o etanol e os óleos diesel e biodiesel, com relação à ecotoxicidade, à persistência, à degradabilidade e ao potencial 
bioacumulativo, em caso de um possível acidente; e (ii) a questão está sendo acompanhada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que informou 
sobre a existência do Inquérito Civil nº MPPR-0103.19.001562-0 que trata dos mesmos fatos, tendo como objeto averiguar a legalidade no trâmite do 
Processo nº 14.946.011-0, que se refere ao pedido de Licença Prévia, formulado pela APPA - Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, não 
remanescendo medida a ser adotada pelo MPF. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL 
Nº. 1.29.000.000513/2016-12 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
1272 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE REJEITOS. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança de barragem de rejeitos localizada no Município de Butiá/RS, 
especificamente da Barragem da Mina do Recreio, tendo em vista que, conforme aponta o Membro oficiante na promoção de arquivamento: (i) em 
consulta ao Portal da ANM, verifica-se que a barragem possui Declaração de Condição de Estabilidade válida, emitida em 17 de março de 2021; (ii) a 
ANM informou que a empresa encaminhou documentação contemplando as exigências normativas impostas na Resolução ANM nº 32/2020, bem como 
a referida barragem está sendo vistoriadas constantemente; (iii) a barragem já foi vistoriada, em março de 2019, por Analista do MPU/Perícia/Geologia, 
que não identificou evidências de instabilidade; (iv) a estrutura apresenta bom estado de conservação, sem deformações e recalques com potencial de 
comprometimento da segurança estrutural, bem como não existem deterioração de taludes e paramentos e possui manuais de procedimentos para inspeção, 
monitoramento e operação, além do Plano de Ação Emergencial (PAE); (v) o empreendedor possui prazo até 15 de setembro de 2022 para concluir a 
descaracterização da barragem, conforme teor da Resolução ANM nº 13/2019; e ( vi ) a necessidade de instauração de procedimento administrativo para 
acompanhar a descaracterização total da barragem, prevista para setembro de 2022, nos termos da Nota Técnica 001/2020 - 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, com a determinação de instauração de PA para acompanhar a descaracterização total da barragem. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000552/2015-17 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1074 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ARENITO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 
(TAC). ÁREAS DEGRADADAS. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado a partir do IC nº 1.29.003.000281/2011-68, 
para acompanhar TAC firmado com o fim de recuperação ambiental de duas áreas degradadas pela atividade minerária de extração da rocha arenito, no 
Município de Taquara/RS, relativamente ao compromisso de não exercer a atividade minerária sem o devido licenciamento e autorização do órgão 
competente, bem como recuperar a área degradada (plantio de mudas arbóreas nativas), no Município de Taquara/RS, tendo em vista que, conforme 
pontuado pelo Membro oficiante, ainda que cumprido parcialmente o TAC, existem áreas degradadas ainda em recuperação, necessitando, portanto, de 
acompanhamento até o seu integral cumprimento. 2. Voto pela não homologação do arquivamento, com determinação de prosseguimento do 
acompanhamento do TAC até o seu integral cumprimento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 54) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 
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1.30.015.000214/2019-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1279 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA. APRESENTAÇÃO DE RECURSO PELO REPRESENTANTE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MEMBRO. 1. 
Não é possível conhecer a promoção arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar diversas irregularidades, noticiadas por meio de 
representação, relativas à obra de implantação de Subestação de Transformação de Energia Elétrica, localizada no interior da APA da Bacia do Rio São 
João, em Casimiro de Abreu/RJ, tendo em vista que se mostra necessária a manifestação do membro oficiante sobre o recurso (documento PGR-
00375567/2020) apresentado pelo representante. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC Nº. 1.33.006.000003/2021-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 628 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. SUPOSTO DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CAMPOS DE ALTITUDE DO BIOMA MATA 
ATLÂNTICA. OPERAÇÃO CAMPEREADA. AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO E MULTA ANULADA PELO IBAMA. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato criminal instaurada para averiguar, em tese, destruição de 164,31 (cento e sessenta e quatro vírgula trinta e um) hectares de campos de 
altitude do bioma Mata Atlântica, oriunda da Operação Campereada, tendo em vista que: (i)  a citada Operação Campereada trata-se de operação que 
ocorreu no final do ano de 2018, na Coxilha Rica, na Serra Catarinense, na qual foram lavrados mais de trinta autuações em desfavor de produtores rurais 
da região, contudo, por força de defesa dos autuados, que em conjunto contestaram, com apresentação de laudo e parecer técnico, os autos de infração 
lavrados em desfavor de parte dos produtores rurais da região foram arquivados pelo IBAMA, sendo cancelada também a multa a eles imposta; (ii) no 
caso em tela, o auto de infração, lavrado em desfavor do investigado, foi arquivado pelo IBAMA, bem como foi cancelada a multa imposta; e (iii) descabe 
em sede de notícia de fato criminal a prorrogação injustificada deste procedimento, principalmente quando o próprio órgão autuador confirmou o 
arquivamento da autuação originária deste expediente. Precedente: NF 1.33.000.000875/2019-23 561ª SO. 2. Para melhor compreensão do caso, no que 
se refere à fundamentação da decisão de arquivamento dos autos de infração relativos à Operação Campereada, conforme se extrai do Despacho nº 
2026.006262-2018-52 do Ibama, trata-se de aparente conflito entre normas estaduais e federais quanto à proteção de vegetação nativa no exercício de 
atividade agrossilvipastoril, principalmente no tocante à competência para licenciar e os parâmetros para identificação dos estágios primário e secundário 
de regeneração da vegetação, além do histórico de utilização da área (se é área rural consolidada ou não), sendo que a autarquia federal considerou ser 
inegável a falta de clareza e a aparente sobreposição de normas sobre a mesma matéria, criando insegurança jurídica ao cidadão, motivo pelo qual 
considerou-se caracterizada a boa-fé objetiva nas condutas praticadas na vigência da Lei 14.675/2009 e da Resolução Consema 98/2017, normativos que 
não punem a prática de atividade agrossilvipastoril em áreas rurais situadas abaixo dos 1.500 metros de altitude. O presidente da referida autarquia 
ressaltou ainda a imposição de levar-se em conta, além do princípio da legalidade, a necessidade de que seja conferida a estabilidade às situações jurídicas 
criadas administrativamente em nome da segurança jurídica, nos vínculos firmados entre a Administração e os administrados. 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: Retirado de pauta pelo relator. 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000616/2021-72 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1426 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA OCUPADA POR DESCENDENTES DE 
QUILOMBO (QUINGOMA). DEMARCAÇÃO EM TRÂMITE NO INCRA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de 
fato cível instaurada com a finalidade de apurar danos ambientais resultantes de queimada, em área próxima à nascente do Cabuçuzinha, onde residem 
pessoas descendentes de quilombo conhecido como Quingoma, cuja demarcação está em trâmite no INCRA, no Município de Lauro de Freitas/BA, tendo 
em vista a possibilidade de que os supostos danos ambientais possam gerar prejuízo ao território vinculado à comunidade quilombola, circunstância que 
atrai o interesse jurídico federal, nos termos do artigo 6º, inciso VII, alínea "c", e artigo 5º, inciso III, alínea "c", da Lei Complementar nº 75/93, e dos 
artigos 109, inciso I, 215 e 216 da Constituição Federal, nos termos do Enunciado 19-6ªCCR, qual seja, "O MPF, dentre outros legitimados, tem atribuição 
para atuar judicial e extrajudicialmente em casos envolvendo direitos de quilombolas e demais comunidades tradicionais, sendo a competência 
jurisdicional da Justiça Federal. Tal atribuição se funda no artigo 6º, inciso VII, alínea 'c' e artigo 5º, inciso III, alínea 'c', da Lei Complementar nº 75/93, 
no fato de que a tutela de tais interesses corresponde à proteção e promoção do patrimônio cultural nacional (artigos 215 e 216 da Constituição); envolver 
políticas públicas federais, bem como o cumprimento dos tratados internacionais de direitos humanos, notadamente da Convenção nº 169 da OIT". 
Precedentes: NF Cível nº 1.14.000.001374/2020-53 - Rel. Subprocurador-geral da República Juliano Baiocchi, julg. em 2/9/2020, na 574ª SO e NF Cível 
nº 1.14.000.001895/2020-19 - Rel. Subprocurador- geral da República Nicolao Dino, julg. em 18/11/2020, na 579ª SO. 2. Voto pela não homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002322/2020-20 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 430 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CRIADOURO. PASSERIFORMES. SISTEMA DE CONTROLE E 
MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS (SISPASS). 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para 
apurar suposta prática em notícia de fato criminal instaurada para apurar possível crime previsto no artigo 29, caput e § 1º, inc. III, consistente em manter 
em cativeiro dois espécimes da fauna silvestre nativa (um Gnorimopsar chopi e um Amazona aestiva), sem a devida permissão, licença ou autorização 
da autoridade ambiental competente, em Brasília/DF, tendo em vista que existe interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no 
país, tendo sido concebido, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sistema para o controle da criação 
de pássaros silvestres por cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal, restando configurada a relevância da 
temática para o MPF, conforme o Enunciado nº 58 - 4ª CCR. Precedentes: NF nº 1.22.005.000057/2019-64-CIMPF; JF-SOR-IP-5004981- 
67.2020.4.03.6110. 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000542/2021-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1369 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE 
MADEIRA NATIVA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do 
Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, consistente no recebimento pela empresa Madeita Madeiras Itabira 
Ltda., para fins comerciais, de 2,56 (dois vírgula cinquenta e seis) m³ de madeira serrada nativa (produto acabado), com Guia Florestal ideologicamente 
falsa, por ser oriunda de empresa caracterizada como de fachada, no Município de Itabira/MG, tendo em vista que: (i) no Relatório de Fiscalização do 
Ibama não consta informações acerca da espécie de madeira supostamente recebida irregularmente; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que 
indiquem que a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegido pela União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os 
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Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas 
públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000676/2021-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA 
VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1375 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da 
Lei 9.605/98, consistente no recebimento pela empresa M e M Madeireira Manancial Comércio Ltda - ME, para fins comerciais, de 24,32 (vinte e quatro 
vírgula trinta e dois) m³ de madeira serrada, da espécie maçaranduba, com DOF inválido (nº 14522123), uma vez que deixou de informar os dados do 
veículo transportador para o trecho fluvial, no Município de Contagem/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não 
está entre as espécies ameaçadas de extinção, previstas na Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a 
madeira seja oriunda de área pertencente ou protegida pela União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 
49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair 
a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001993/2019-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1324 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO ROMPIMENTO 
DA BARRAGEM EM MARIANA. FUNDAÇÃO RENOVA. PAUTA DE REIVINDICAÇÃO DOS ATINGIDOS DE NAQUE/MG. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ªCCR para homologar promoção de arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar as 
medidas adotadas pela Fundação Renova em virtude dos requerimentos contidos na `Pauta de Reivindicação dos Atingidos de Naque/MG1, formulada 
pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e pela Comissão dos Atingidos do Município de Naque-MG (atingidos pelo rompimento da 
Barragem de Fundão), tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, sendo a matéria 
mais adequada à defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos, afeta às atribuições da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Precedente: 
1.17.002.000111/2019-61, 586ª SO. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000095/2021-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1358 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICOS. USO IRREGULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal 
instaurada a partir de peças de informações encaminhadas pelo Ibama, para apurar fato delituoso tipificado no art. 56 da Lei 9.605/98, referente à conduta 
de usar produtos tóxicos (agrotóxicos), nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e seus 
regulamentos, em Ourilândia/PA, tendo em vista que: (i) não existem indícios de que as infrações tenham sido praticadas com ofensa/lesão direta a bens 
e serviços de interesse da União ou suas autarquias e empresas públicas, não se amoldando às hipóteses previstas no artigo 109, inciso IV, da Constituição 
Federal; 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. Precedente: NF 
1.29.011.000044/2021-70 (SO 586ª). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000126/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1384 
– Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
BIOMA AMAZÔNICO. APA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para 
apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 5.157,23 (cinco mil cento cinquenta e sete 
vírgula vinte e três) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental 
competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da lavratura do Auto de Infração nº 4IFA13J2, pelo 
Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios 
Federais e das Terras Indígenas e sim no interior da APA Estadual Triunfo do Xingu; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no feito não representa 
fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021-28, 586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 63) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARAIBA Nº. 1.24.000.000876/2019-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO 
– Nº do Voto Vencedor: 1294 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. PATRIMÔNIO CULTURAL E 
ARQUITETÔNICO. BENS IMÓVEIS E MONUMENTOS. TERRA INDÍGENA POTIGUARA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar possível substituição irregular de ponte erguida em madeira com as linhas da antiga Igreja de São Miguel, de propriedade da União e tombada 
pelo Iphaep, no Município de Baía da Traição/PB, tendo em vista que: (i) o Iphan e o Iphaep informaram que a ponte, substituída por outra de concreto, 
não é bem tombado pelos institutos, não integrando o conjunto da Igreja São Miguel; (ii) a sua localização na Praia Baía da Traição também não lhe 
confere proteção especial, posto que no Processo n. 1.24.000.001742/2015-50 restou demonstrada a descaracterização da área como patrimônio natural 
tombado; (iii) segundo a SPU, a ponte está em Terra Indígena Potiguara, que teve a sua demarcação administrativa homologada pelo Decreto Presidencial 
nº 267/1991, caracterizando-se como ocupação tradicional e permanente indígena e área da União sob a Responsabilidade da Fundação Nacional do Índio 
- Funai, todavia, o Procurador da República oficiante não verificou impedimento ou restrição à sua substituição, porquanto, mesmo sendo bem da União, 
está ausente a especial proteção da lei. Precedente: 1.26.000.001412/2019-13. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos 
termos do artigo 17, § 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a remessa dos autos para a 6ª CCR, para o 
eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PIAUI Nº. 1.27.000.000122/2021-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
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DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 845 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO DOF. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal instaurada para apurar o delito do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, consistente na inserção de dados falsos no Sistema 
Oficial de Controle Florestal (SISDOF) já que o referido empreendimento emitiu os documentos com resíduo para aproveitamento industrial por outra 
empresa em cidade vizinha para fins comerciais, com aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), fato ocorrido no Município 
de Teresina/PI 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, havendo garantia da continuidade desta apuração no 
âmbito do procedimento especial instaurado pela Polícia Federal. Precedente: NF Criminal 1.13.000.003723/2020-17 (587ª SO). 2. Em atendimento ao 
Enunciado 56-4ª CCR anota-se que as repercussões cíveis dos casos concretos deverão derivar das apurações levadas a cabo via Projeto Prometheus. 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). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.017.000038/2016-03 - Relatado por: 
Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1425 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGENS. BARRAGENS DE ÁGUA. ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA 
CAPELA, ITAPUÍ E SANTA RITA DE CÁSSIA II. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apuraro risco ambiental das barragens 
localizadas nos assentamentos de reforma agrária Capela e Itapuí, em Nova Santa Rita/RS, tendo em vista que é necessário esclarecer se, pelas 
características apresentadas, são abrangidas pela Lei n.º 12.334/10 (que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens). Ressalta-se que, em 
que pesem as requisições do MPF, ainda não houve realização de vistoria e tampouco foram prestadas as informações referentes ao DPA e ao CRI de 
mencionadas estruturas. 2. Cabe o arquivamento do inquérito civil quanto aos 4 (quatro) reservatórios do PA Santa Rita de Cássia II, tendo em vista o 
ajuizamento da Ação Civil Pública 5017755- 08.2021.4.04.7100, visando obrigar o Incra a adotar as providências necessárias para garantir condições 
mínimas de segurança às quatro barragens, conforme cópia de petição inicial em anexo, em atenção ao Enunciado 11- 4ª CCR. 4. Voto pela homologação 
do arquivamento quanto às barragens do PA Santa Rita de Cássia II, e, no que diz respeito às barragens existentes nos PAs Capela e Itapuí, pela não 
homologação do arquivamento, para continuidade da investigação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO 
DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000158/2014-51 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1394 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. FAIXA DE PRAIA. CIRCULAÇÃO DE 
VEÍCULOS. MUNICÍPIO DE CIDREIRA/RS. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO MUNICÍPIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar a circulação de veículos entre os Balneários de Salinas e Nazaré, em Cidreira/RS, tendo em vista que: (i) em 
atendimento às medidas estipuladas em reunião com o MPF, o Município de Cidreira apresentou relatório contendo levantamento realizado e as 
providências necessárias para disciplinar a situação; foram constatados 5 (cinco) acessos operacionais necessários para atender a entrada de ambulâncias, 
bombeiros, pescadores e moradores, os quais serão reformados para o atendimento desta finalidade, e aproximadamente 19 (dezenove) casas que possuem 
acesso e garagens diretamente voltadas para a faixa de praia; no mais, o Município se comprometeu a bloquear os acessos clandestinos, no total de 6 
(seis), e instalar placas com o telefone da Prefeitura para denúncias acerca do trânsito irregular de veículos na faixa de praia; e (ii) concluiu o Membro 
oficiante que, por ora, as medidas adotadas são razoáveis para disciplinar a questão, tendo que o Município se mostrado interessado em resolver a 
problemática. Somado a isso, está em andamento a ACP nº 5001361-62.2018.4.04.7121, em face do Município de Cidreira/RS, objetivando a obtenção 
junto à Fepam de licença ambiental para a atividade de Plano de Manejo, que disciplina o conflito de urbanização com áreas de preservação permanente. 
Naqueles autos, o MPF propôs um acordo ao Município. O objeto da referida ação está intimamente ligado à matéria abordada no presente IC, visto que 
é justamente nos Planos de Manejo que a Fepam disciplina a questão dos acessos clandestinos e operacionais à faixa de praia. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, determinando-se a instauração de PA de Acompanhamento das demais medidas em execução pelo Município de Cidreiras/RS, tais como 
o bloqueamento de acessos clandestinos e instalação de placas. - 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 - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.003539/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1518 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível 
instaurada para apurar o vazamento de 0,025 m³ (zero vírgula zero vinte e cinco metros cúbicos) de fluido hidráulico a base de óleo da Plataforma P-51, 
localizada na Bacia de Campos, no Município do Rio de Janeiro/RJ, em desacordo com a legislação e o licenciamento ambiental, tendo em vista que: (i) 
o Ibama informou que o vazamento ocorreu em alto-mar e em pequeno volume; (ii) não há nos autos informação sobre o deslocamento de mancha para 
áreas de especial proteção ambiental ou regiões sensíveis; e (iii) as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência da medida adotada pelo 
órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa no valor de 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR Precedente: 
1.30.001.000707/2021-54, 587ª SO. 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). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.003677/2020-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1344 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. FURTO EM 
OLEODUTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente do vazamento de óleo diesel, após 
tentativa de furto no oleoduto ORBEL I, no município de Duque de Caxias/RJ, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) 
segundo o Relatório do Auto de Infração, durante a fase de emergencial, a empresa realizou ações de contingência necessárias para a contenção e 
recolhimento do óleo vazado, bem como, atendimento à fauna afetada; e (ii) o IBAMA informou que em vistorias frequentes ao local, constatou-se a 
remoção da massa de contaminante e a presença de diversas plantas aquáticas e mata arbustiva em sucessão, ocorrendo a recuperação natural do meio 
ambiente atingido. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ-RS Nº. 
1.30.001.004778/2019-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1482 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. USINAS TERMELÉTRICAS. POSSÍVEL ABERTURA DE NOVAS 
LINHAS DE CRÉDITO NO BNDES PARA FINANCIAMENTO DE NOVAS USINAS, EM DESACORDO COM COMPROMISSOS 
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INTERNACIONAIS ASSUMIDOS PELO BRASIL PARA A REDUÇÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA. 1. Cabe o arquivamento de Inquérito 
civil instaurado para apurar possível abertura de novas linhas de crédito no BNDES para financiar a construção de usinas termoelétricas nos municípios 
de Pedras Altas/RS (UTE Ouro Negro) e Candiota/RS (UTE Pampa Sul), em desacordo com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil de 
redução de gases de efeito estufa, tendo em vista que: (i) o Ministério de Minas e Energia informou que ainda não realizou tratativas formais com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para discutir tais questões ligadas ao financiamento do setor, as quais vêm sendo 
debatidas internamente no MME por meio do processo de elaboração de um Programa para o carvão que ainda se encontra em fase de aprimoramento; 
(ii) no mesmo sentido, o BNDES informou que a notícia em questão cita novos projetos habilitados para o leilão que ocorreu em out/2019, a saber: Ouro 
Negro e Pampa Sul, que não apresentaram solicitação de financiamento ao BNDES; e (iii) o Relatório Final do GT do Carvão Mineral Nacional 
evidenciou a elevada importância dos parques térmicos a carvão mineral já existentes do ponto de vista energético para o atendimento da demanda do 
subsistema Sul, bem como na economia de municípios localizados principalmente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apontando como 
medidas propositivas: a modernização de tais parques e a adoção de tecnologias ambientalmente apropriadas na atividade de mineração. Como 
recomendação de políticas públicas, o GT entendeu, conforme item V, por não conceder novos subsídios ao carvão mineral, ou estender os já existentes. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000305/2016-52 - 
Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1401 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. ÁREA PERTENCENTE AO INSS. INVASÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
ocupação irregular de imóveis pertencentes à União na Rua Ruth de Oliveira Ferreira, esquina com a Rua Eli Forbici, no Loteamento Sítio do Castelo, 
bairro de São Francisco, no município de Niterói/RJ, além do corte de árvores frutíferas, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante: 
(i) trata-se de invasões antigas em lotes que pertencem ao INSS, o qual informou que possui em andamento o Processo n° 35301.007793/2000, 
objetivando encontrar uma solução com vistas à regularização da área de invasões; (ii) a Secretaria de Ordem Pública do Município informou que foi 
instaurado o Processo n. 080005696/2019 para tratar da regularização das áreas invadidas; (iii) a solução da questão necessita da atuação de agentes 
públicos envolvidos, inclusive quanto ao impacto ambiental, que é acompanhado por Grupo de Executivo para o Crescimento Ordenado e Preservação 
de Áreas Verdes criado pela municipalidade, o que vem ocorrendo na via administrativa, necessitando apenas ser acompanhado. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público, ou de representação anônima, como 
no caso. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de Processo Administrativo de Acompanhamento das medidas 
a serem implantadas acerca da regularização da área pelos agentes públicos envolvidos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA 
DA 2ª REGIÃO Nº. 1.30.009.000084/2013-30 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1437 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ZONAS ELEITORAIS INSTALADAS EM LOCAL INADEQUADO NO 
MUNICÍPIO DE CABO FRIO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE). TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO. GALERIA COMERCIAL. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a instalação de zonas eleitorais em local inadequado no Município de Cabo Frio/RJ, em 
decorrência de representação de moradores do logradouro, datada de 2011, relatando os inconvenientes em relação ao funcionamento do cartório eleitoral, 
com interferência na rotina dos moradores vizinhos e em desacordo com a Lei de Zoneamento Municipal, tendo em vista que: (i) após as tratativas, o 
cartório foi transferido de endereço, tendo sido informado pelo Presidente do TRE/RJ que se trata de `galeria comercial, onde já funcionam outros 
estabelecimentos, e está situado a duas quadras da praça principal de cidade'; e (ii) em que pese o Município ter informado que a atividade também é 
vedada no novo endereço, concluiu o Membro oficiante que as tratativas entre o TRE e o Município para um ideal terceiro endereço correm normalmente, 
não se podendo perder de vista que se cuida do serviço público relevante de funcionamento da Justiça Eleitoral, localizado hoje, até a resolução definitiva, 
em galeria comercial, onde já funcionam outros estabelecimentos. 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). 72) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000135/2008-67 - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – 
Nº do Voto Vencedor: 1440 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ASSENTAMENTO DO INCRA. GESTÃO AMBIENTAL. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades socioambientais no assentamento denominado Terra Prometida, que abrange três 
fazendas situadas em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, tendo em vista que a matéria se encontra judicializada por meio da ACP nº 5000402- 
38.2021.4.02.5118 ajuizada pelo Procurador oficiante perante a 2ª Vara Federal de Duque de Caxias, estando o objeto do presente feito integralmente 
abarcado na referida ação judicial, conforme cópia da petição inicial anexada aos autos, nos termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000803/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1443 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. MATA ATLÂNTICA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
inquérito civil instaurado para apurar destruição de vegetação de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração, em uma área de 3.195 (três mil 
cento e noventa e cinco) m² localizada na Rua Laurindo Januário da Silveira, 4246, no Canto da Lagoa, em Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) o 
Relatório de Fiscalização n. 255/2020 da FLORAM, que demonstrou que a intervenção ocorreu em uma área bem distante das margens da Lagoa da 
Conceição, não interferindo com terras de marinha, sendo que, conforme projeção feita no Google Earth, a área degradada está localizada a mais de 200 
metros da lagoa; (ii) o Laudo Criminal 256/2021-SETEC, elaborado pelos peritos criminais, nos autos do Inquérito Policial n.50096558920204047200, 
que tramitou paralelamente ao presente IC, apontou que a intervenção não atingiu unidades de conservação federais, mas sim uma unidade de conservação 
municipal; e (iii) os fatos não ocorreram em área federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Impossibilidade de comunicação da 
representante em razão da ausência de dados. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001595/2020-76 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 1449 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar 
desmatamento decorrente de atividade de exploração mineral no bairro Alto Aririú, no Município de Palhoça/SC, tendo em vista que se verificou que os 
presentes fatos foram investigados em outro procedimento preparatório (PP n. 1.33.000.001383/2020-99), arquivado pela 4ª CCR (585ª SO), em virtude 
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da constatação de que a empreendedora opera atividade de lavra de granito no local, com a devida licença de operação para a extração mineral e licença 
para o corte de vegetação expedida pelo órgão ambiental estadual, bem como pelo fato do Ibama ter concluído pela regularidade da atividade exercida 
no local, sugerindo o arquivamento de seu processo administrativo. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, § 1º da Resolução 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000166/2019-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1416 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. PESCA. PETRECHO PROIBIDO. LAGOA DO IMARUÍ. MUNICÍPIO DE PESCARIA BRAVA/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe 
o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o crime do art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98, consistente 
na pesca em 25/06/2019 mediante a utilização de petrechos e métodos não permitidos, rede de cerco com auxílio de trolha, na Lagoa de Imaruí, próximo 
à Ilha Grande, Município de Pescaria Brava/SC, tendo em vista: (i) a judicialização da questão mediante o ajuizamento da Ação Penal n. 0000338- 
77.2019.8.24.002, em curso perante a Justiça Estadual, Vara Única da Comarca de Imaruí/SC, com proposta de suspensão condicional do processo pelo 
período de 2 (dois) anos, mediante comparecimento pessoal mensal e o pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, que vem 
sendo depositado em parcelas em conta do juízo, conforme cópias acostadas aos autos em atendimento ao Enunciado n. 11 - 4ª CCR; e (ii) que, apesar 
da tramitação perante o juízo estadual, a proposta de suspensão condicional do processo vem sendo cumprida regularmente, mediante os depósitos 
mensais, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: PIC n. 
1.33.003.000268/2020-77 (585ª SRO, de 07/04/2021). 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). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000280/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do 
Voto Vencedor: 1050 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA BALEIA FRANCA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TOPO DE MORRO. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar danos ambientais em Área de Preservação Permanente de Topo de Morro no Farol de 
Santa Marta (definida na Lei Orgânica municipal), inserida no interior da APA Baleia Franca, no município de Laguna/SC, em razão da construção de 
imóvel, tendo em vista que: (i) conforme informações do órgão ambiental municipal, trata se de reforma do imóvel preexistente, 'originariamente' 
construído antes de 2003, em área descaracterizada quanto à fitofisionomia original devido à ação antrópica, ou seja, sem vegetação nativa protegida por 
lei, não tendo sido possível apurar se houve aumento de área construída; (ii) a SPU informou que não houve invasão de Terreno de Marinha ou Acrescido; 
(iii) o Procurador da República oficiante noticiou a existência da ACP nº 5002837-15.2016.4.04.7216, que objetiva a regularização fundiária do Farol de 
Santa Marta; (iv) não foram identificados irregularidades ou danos ambientais que justifiquem a manutenção deste procedimento. Precedente: 
1.34.033.000034/2020-35 (Voto nº 1403/2020, SO 569ª de 3.6.2020). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000745/2019-14 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto 
Vencedor: 983 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades no uso de draga mecânica que espalha sedimentos na coluna d'água ao retirá-los 
do leito do Estuário de Santos, e no descarte de sedimentos na Cava Subaquática instalada no Largo do Casqueiro, no referido Estuário, na altura do 
Canal de Piaçaguera, no Município de Santos/SP, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante: (i) o presente procedimento tem o 
mesmo objeto do IC nº 1.34.012.000605/2016-01, que é mais abrangente, pois investiga irregularidades em todo o empreendimento, em função do 
descarte no Polígono de Descarte Oceânico (PDO) de sedimentos dragados em área utilizada pela empreendedora, o que inclui as instalações e atividades 
na cava subaquática no Largo do Casqueiro, pela deposição de sedimentos contaminados (na cava) e que não são aptos ao descarte oceânico, dragados 
do Canal de Piaçaguera; (ii) no IC 1.34.012.000670/2017-18, arquivado em razão da mesma duplicidade, foi previamente determinada à autoridade 
policial a instauração do inquérito policial para apurar crimes correlatos perpetrados, que, em atendimento, instaurou o IPL n. 0040/2019 
(3408.2019.000133-7). Precedente: 1.33.007.000211/2019-02 (SO n. 581ª, de 16.12.2020). 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 78) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE OSASCO-SP Nº. 1.34.043.000414/2018-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) DARCY 
SANTANA VITOBELLO – Nº do Voto Vencedor: 1412 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. BENS IMÓVEIS TOMBADOS. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO. MUNICÍPIOS 
DE CARAPICUÍBA, COTIA E EMBU DAS ARTES/SP. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a efetividade da proteção de 
sítios arqueológicos e bens tombados nos Municípios de Carapicuíba, Cotia e Embu das Artes, Estado de São Paulo, tendo em vista que: (i) de acordo 
com o Iphan, alguns sítios arqueológicos foram objeto de salvamento e estão, desde 2004, em reserva técnica para exposição e estudos científicos na 
Instituição de Guarda, outros permanecem in situ, com cercamento da área, implantação de placa sinalizadora para preservação e sob análise de eventual 
implantação de musealização e atividade turística; (ii) em diligências, os municípios informaram que os bens imóveis tombados estão identificados e 
registrados, sendo o Iphan consultado em caso de edificação ou alteração do bem e seu entorno; e (iii) conforme apurado pela Procuradora da República 
oficiante, o patrimônio cultural material localizado na área de atribuição da PRM de Osasco está devidamente registrado e catalogado pelo Iphan e 
municípios, com a devida proteção legal e normativa, não correndo riscos de danos e destruição, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA Nº. DPF-BAR/BA-IPL-0012/2017 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1395 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUTOS FLORESTAIS. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
policial instaurado para apurar os delitos dos art. 171 e 299 do CP, consumados nos município de Cristópolis/BA, consistentes na realização de operações 
fraudulentas por esquema de movimentação de créditos florestais no SISDOF, mediante suposta empresa de fachada (fantasma), como forma de acobertar 
a extração ilegal de madeira de florestas nacionais, tendo em vista que, segundo Procurador da República oficiante: (i) não foi possível individualizar e 
identificar a autoria delitiva, pois, além dos IPs utilizados e listados nos autos, seria necessária informação quanto à data, horário e zona de tempo de 
ocorrência (fuso horário GMT), mas esta diligência encontra obstáculo, pois os provedores de internet são obrigados a guardar os registros de conexão 
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por apenas um ano (Lei n. 12.9652014) e os presentes fatos ocorreram entre 2012/2013; (ii) conquanto não tenha sido ouvida a suspeita, apesar das várias 
tentativas para localizá-la por meio de carta precatória, não há elementos de prova, nos autos, suficientes a confirmar sua identificação como autora. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-INQ-0809493-09.2018.4.05.8100 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1213 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MINERAÇÃO. AREIA. DELITOS DOS ARTS 55 DA LEI 9.605/98 E 2º DA LEI 8.176/91 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito policial instaurado para apurar a autoria e materialidade dos delitos dos arts 55 da Lei 9.605/98 e 2° da Lei nº 8.176/91, consistentes na lavra 
ilegal de areia no Rio Curu nas proximidades de Curral Grande, no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, tendo em vista que: (i) se trata de área 
em parte com título minerário no extinto DNPM, com Guia de Utilização e licença ambiental concedida em 19.08.2016, que, segundo o titular, sofreu 
lavra ilegal praticada por terceiros a partir de julho/2016; (ii) não foi identificada a autoria delitiva, apesar das inúmeras diligências feitas, tais como a 
identificação de veículos localizados na oportunidade da vistoria dos fiscais do DNPM, a oitiva dos proprietários/detentores destes veículos e dos 
representantes legais das empresas referidas nos autos; (iii) conquanto não tenham sido ouvidos o titular do título minerário e pessoa por este indicada 
como autora do delito, não foram colhidos qualquer elementos de informação, na data dos fatos, que possam servir à comprovação de responsabilidade 
deste suposto autor `pelos fatos sob investigação¿, nenhum dos depoentes chegou a apontar referida pessoa como tendo praticado lavra ilegal, e, por outro 
lado, restou comprovado que o local é explorado ilegalmente com frequência; (iv) além disso, o relatório fornecido pelo DNPM não fornece certeza 
quanto à lavra ilegal no período apurado (julho/2016). 2. Necessária atuação na esfera cível, objetivando apurar danos ambientais e à União pela extração 
ilegal de areia na área identificada pela Cemace em 2020, na Manifestação nº 5579925 (coordenadas: Al- 472836.09 E/ 9595002.53 S, A2- 472746.66 
E/ 9594925.74 S e A3- 473064.11 E/ 9595926.79 S), ou seja, em vários pontos e por meio de vários barramentos (buracos) e rotas de fuga (caminhos), 
em prejuízo do escoamento das águas do Rio Curu. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar a promoção de arquivamento, com a determinação de instauração de procedimento cível. - 
Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. JF/PE-INQ-0803681-60.2021.4.05.8300 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1215 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. DELITOS DOS ARTS. 60,62, 63, 64 E 67 DA LEI DE 
CRIMES AMBIENTAIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a autoria e materialidade dos delitos do art. 60, 62, 63, 64 
e 67 da Lei 9.605/98, em razão da construção sem licenciamento do túnel abolição, nas imediações do Sobrado Grande da Madalena, onde está sediado 
o Museu da Abolição, bem tombado pelo Iphan, e de irregularidade na demolição de três imóveis localizados na Zona Especial de Patrimônio Histórico 
Sobrado da Madalena ZEPH 27, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante: (i) pela construção do túnel sem as licenças pertinentes, 
os delitos dos arts 60 e 64 se encontram prescritos, porquanto passados mais de oito anos da data dos fatos, sendo atípicas as condutas em relação aos 
crimes dos arts 62 e 63, pois os trabalhos de escavação só se iniciaram após autorização do Iphan e conclusão da prospecção arqueológica, e os danos se 
resumem a pequenas avarias ao museu, cuja recuperação é objeto de tratativas em andamento para assinatura de TAC entre o Iphan e o Estado; (ii) quanto 
à demolição dos três imóveis e o crime do art. 62, restou comprovado que suas características eram incompatíveis com o sobrado e, além disso, o Iphan 
não tinha nenhuma responsabilidade sobre eles, o que autoriza sua demolição, nos termos da Lei Municipal nº 16.176/96, não fosse isso, também se 
encontra prescrito porque passados mais de oito anos dos fatos. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar a 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). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE Nº. JF/PE-INQ-0816695-82.2019.4.05.8300 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1286 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
EXTRAÇÃO DE GRANITO. INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. LOCAL ABANDONADO, SEM INDÍCIOS DE ATIVIDADE RECENTE. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos delitos dos artigos 55, caput, da Lei 9.605/1998 e 2º, caput, da Lei 
8.176/1991, devido à extração irregular de granito - cerca de 3.000 (três mil) m³, na área indicada no Relatório de Fiscalização apresentado pela ANM, 
em Pedra Branca, Município de Gravatá/PE, durante fiscalização realizada em 2019, que estaria, no entanto, ocorrendo desde o ano de 2016, tendo em 
vista que: (i) a Autoridade Policial informou que o Inquérito Policial de nº 377/2017 apurou os mesmos fatos. Destacou, por meio de informações 
importadas da investigação precedente, que a propriedade rural pertence a I. C. S., que confirmou ter concedido a M. F. S. a permissão para realizar a 
extração das pedras, em virtude do seu estado de pobreza. Segundo a Autoridade Policial, a materialidade do delito foi trazida no âmbito do Ipl 377/2017, 
com as ressalvas sobre o erro de ilicitude do fato; (ii) de acordo com o relatório do Laudo de Perícia Criminal de nº 2045/2019 - SETEC/SR/PF/PR, 
produzido nos presentes autos, não se pode determinar que a extração tenha sido realizada após o ano de 2017 (após a tramitação do IPl de nº 377/2017), 
sendo mais provável que o auge da atividade tenha ocorrido entre os anos de 2014 a 2017 - tendo, pois, sido já objeto da investigação anterior; e (iii) o 
local encontra-se abandonado e sem indícios de que tenho ocorrido práticas de extração mineral recentes. 2. Conforme o Laudo de Perícia Criminal, a 
reparação ambiental consiste principalmente na retirada de rejeitos, os quais permanecem abandonados no local, e em conseguinte regeneração natural. 
Assim, necessária a adoção de medidas cíveis cabíveis, por meio da instauração de procedimento cível próprio, caso ainda não tenha sido instaurado, 
para fins da recuperação ambiental do passivo ambiental existente no imóvel, ressalvada a impossibilidade de fazê-lo, conforme o disposto nos 
Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. Precedente: 1.23.000.000787/2020-10 (SO n. 583ª, de 24.2.2021) 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, determinando-se a 
instauração de procedimento cível. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 
JF/UNA-INQ-1001028-12.2020.4.01.3818 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1466 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FAZENDA. 
AUTORIZAÇÃO. 1. Não cabe a declinação de atribuições de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 50 da 
Lei nº 9.605/98 consistente no desmatamento de 180,35 (cento e oitenta vírgula trinta e cinco) ha sem licença válida, ocorrido em fazenda do Município 
de Arinos/MG, tendo em vista a necessidade de diligência perante o órgão competente para saber se o local onde ocorreu o dano ambiental está situado 
em setor federal em razão da vasta área em análise, nos moldes do Enunciado nº 49/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC Nº. 1.10.001.000041/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1306 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. RECURSOS HÍDRICOS. IGARAPÉ PRETO. CONTAMINAÇÃO DE NASCENTES PELA 
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ATIVIDADE AGROPASTORIL. TERRAS INDÍGENAS. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório mento cível 
instaurado para apurar possível contaminação, por meio de resíduos animais dos bois criados na Fazenda Cinco Irmãos (Seringal Lucânia), de nascentes 
ou olhos d'água que correm para o Igarapé Limeira (situado no interior da Terra Indígena Jaminawa), que também alimentam o Igarapé Preto, este 
fornecedor de água para as comunidades indígenas Extrema, Morada Nova, Nova Vida I e Nova Vida II, em área do Município Cruzeiro do Sul/AC, 
tendo em vista que: (i) o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) informou inexistir danos ambientais aos igarapés vistoriados e populações indígenas 
existente em suas proximidades; e (ii) foram expedidas recomendações, monitoradas pelo órgão ambiental, para que os responsáveis pela Fazenda Cinco 
Irmãos enterre os animais em caso de eventual morte, bem como vistoriem as nascentes locais, para se evitar poluição dos igarapés. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM 
- 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
AMAZONAS Nº. 1.13.000.000155/2021-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1351 – 
Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. DOCUMENTO DE 
ORIGEM FLORESTAL. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a conduta 
de transportar 51,61 m3 (cinquenta e um vírgula sessenta e um metros cúbicos) de madeira serrada, sem licença válida outorgada pela autoridade 
ambiental competente, tendo em vista que, segundo informação da Procuradora 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. Dispensa-se a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar o arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 86) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.000822/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1343 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DO DOF. PROJETO PROMETHEUS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar o delito do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/1998, consubstanciado no transporte 
de 58,26 (cinquenta e oito vírgula vinte e seis) m³ de madeira serrada, sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela autoridade 
competente, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) o Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa 
que a irregularidade se refere à volumetria da carga, visto que no DOF apresentado pelo motorista consignava o transporte de 51,32 (cinquenta e um 
vírgula trinta e dois) m3, porém, ao realizar a medição da carga, foi constatado o valor de 58,26 (cinquenta e oito vírgula vinte e seis) m³, já aplicado o 
desconto de 30% devido aos espaços vazios; e (ii) a grande quantidade de fraudes no SISDOF, referente ao "esquentamento de madeira", será incluída 
no Projeto Prometheus, que possui nova metodologia de trabalho, idealizada pelo MPF e Polícia Federal, qual seja, reunir dados de diversos autos de 
infração lavrados pelo IBAMA para análise conjunta, objetivando correlacionar e viabilizar, de forma mais eficaz, a investigação dos responsáveis, em 
detrimento de uma perspectiva individual e de baixo alcance pragmático na repressão às organizações criminosas, como afirmado pelo Membro oficiante; 
e (iii) os dados e provas colhidos pela Polícia Federal terão maior efetividade para identificação de vínculos com organização criminosa, cuja 
responsabilização penal possa resultar na desestruturação das cadeias criminosas. Precedentes: NF Criminal nº 1.13.000.003723/2020-17 (586ª SO) e nº 
1.27.000.000100/2021-70 (584ª SO). 2. Em atendimento ao Enunciado 56-4ª CCR anota-se que as repercussões cíveis dos casos concretos deverão 
derivar das apurações levadas a cabo via Projeto Prometheus. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
AMAZONAS Nº. 1.13.000.001722/2019-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1307 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. DESMATAMENTO. BIOMA 
AMAZÔNIA. ESTADO DO AMAZONAS. JUDICIALIZAÇÃO PERANTE O STF. CONTROLE CONCENTRADO DE 
CONSTITUCIONALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar adequação de políticas públicas estaduais e federais (existência/implementação) de combate ao desmatamento e queimadas 
associadas ao Estado do Amazonas, diante de notícias de aumento do número de focos de incêndio e de taxas de desmate em 2019, tendo em vista que, 
conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) o objeto do procedimento está abrangido em ações de controle de constitucionalidade concentrado, 
quais sejam, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 54, ajuizada pelo Partido Sustentabilidade, e pela ADPF nº 760, ajuizada pelo 
Partido Socialista Brasileiro e Rede Sustentabilidade e outros, as quais tramitam perante o Supremo Tribunal Federal; (ii) em tais ações, há caráter 
estrutural e nacional, com objetivo de elaborar e implementar planos capazes de resultar na mitigação/diminuição do desmatamento na Amazônia; (iii) 
conforme consta na promoção, em relação à referida ADPF nº 760, existe a cobrança por "diretrizes estratégicas, linhas de atuação, metas concretas, 
ações definidas para cada meta, cronograma para o alcance de cada meta, distribuição de competências e de responsabilidades em cada órgão 
governamental" concretas, que se alinham com os preceitos esperados para a criação de uma política pública ambiental regional; e (iv) o objeto deste 
procedimento, relativamente à política pública de enfrentamento ao desmatamento da região amazônica pela União, coaduna-se com os objetivos 
pretendidos na ADO nº 54 e ADPF nº 760; (v) o Membro oficiante determinou a instauração de PA para acompanhar a política de prevenção e Controle 
a desmatamento e queimadas no Estado do Amazonas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
AMAZONAS Nº. 1.13.000.003493/2020-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 502 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO JUMA. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
a prática do delito previsto no art. 50-A da Lei 9605/98, consistente no desmatamento de 20,17 (vinte vírgula dezessete) hectares de floresta nativa do 
bioma amazônico, sem autorização competente, em imóvel rural situado no Projeto de Assentamento Rio Juma (Programa Nacional de Reforma Agrária), 
do Incra, no Município de Apuí/AM, tendo em vista que: (i) a conduta em análise amolda se, em tese, ao crime descrito no art. 50-A da Lei 9.605/98, 
havendo nos autos indícios de autoria e de materialidade do crime ambiental (ainda que constantes do Auto de Infração lavrado pelo órgão fiscalizador); 
(ii) a aplicação de multa administrativa no expressivo valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sem comprovação de efetivo pagamento, revelam 
a necessidade de continuidade da persecução na esfera criminal; e (iii) o ajuizamento de ACP (Processo n. 1001979- 80.2021.4.01.3200) para a reparação 
do dano ambiental, não dispensa a responsabilização do infrator no âmbito criminal; e (iv) quanto à questão cível, em observância aos Enunciados 55 e 
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56 desta 4ª CCR, é necessária a juntada nos autos da cópia da petição inicial da Ação Civil Pública ajuizada, em conformidade com o Enunciado nº 11 
da 4ª CCR. Precedente: PIC nº 1.23.000.000406/2020-9. 3. Voto pela não homologação do arquivamento, determinando que seja apresentada proposta 
de ANPP, avaliando-se a possibilidade do recolhimento da multa como uma das condicionantes do acordo, facultando-se ao Procurador da República 
oficiante, 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.17.004.000141/2020-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1331 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS 
DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA. INDENIZAÇÃO EM FORMATO ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem 
atribuição a 4ª CCR para homologar promoção de arquivamento em notícia de fato cível instaurada mediante representação a qual narra que o sistema da 
Fundação Renova não está aceitando o envio eletrônico dos documentos dos atingidos pelo desastre de Mariana (rompimento da Barragem de Fundão), 
apesar de ter sido determinado por sentença da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, nos autos do PJE nº 1024973- 82.2020.4.01.3800, que a partir de 
01/11/2020 os atingidos poderiam pleitear sua indenização em formato eletrônico, tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à 
temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, sendo a matéria mais adequada à defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos, afeta às atribuições 
da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Precedente: 1.17.002.000111/2019-61, 586ª SO. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos 
autos à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA 
COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 
1.20.000.001227/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1467 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTO CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. AGROTÓXICO. 
DICAMBA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a liberação do agrotóxico dicamba para a utilização em lavouras no Brasil, 
e problemas como a deriva e afetação de culturas de sementes não resistentes ao produto, Cuiabá/MT, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo 
Membro oficiante há o IC 1.16.000.001681/2018-45 (PR/DF) que trata do mesmo tema, isto é, apurar eventual irregularidade na liberação comercial de 
sementes geneticamente modificadas tolerantes a imidazolinonas, isoxaflutole, dicamba e ariloxifenoxipropionatos, mais antigo e com uma maior 
pluralidade de diligências, apto a evitar a duplicidade de procedimentos; e (ii) do mesmo modo, o IC 1.16.000.002456/2018-26, similar ao tema em 
apreço, já tramita junto com o inquérito mencionado, segundo Sistema Único e Aptus, não restando motivo, portanto, para a continuidade do apuratório. 
2. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de remessa de cópia dos autos à PR/DF para que os fatos sejam apurados no âmbito do 
IC referido. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT Nº. 
1.20.005.000103/2016-57 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1310 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EROSÃO. ALAGAMENTO DE MARGENS DE RODOVIA 
FEDERAL (BR-364). DNIT. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental causado por processo erosivo com 
alagamento às margens da BR-364, no Bairro Santa Luzia, em Jaciara/MT, no Município de Jaciara/MT, tendo em vista que, conforme consignado pelo 
Membro oficiante, o Dnit resolveu a questão de drenagem das águas decorrentes do processo erosivo: (i) por meio de execução e ampliação das bocas 
de bueiro e respectivas caixas à margem da rodovia, bem como complementação de mais de 80 metros de comprimento do Bueiro Celular simples em 
2x2 metros de boca; (ii) pela construção de um dissipador de energia na saída do bueiro, para evitar erosão no local; e (iii) por meio da confecção de 
bueiro em aduelas de concreto fechadas e posteriormente cobertas com solo, para evitar que a população lindeira continuasse a jogar lixo no canal do 
bueiro. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000021/2015-
94 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1316 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICOS. PULVERIZAÇÃO EM ÁREA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 
E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL (IFMS). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação, para apurar a 
prática de uso irregular de agrotóxico, consistente em pulverização autorizada por professor/servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), ao lado da Rua Salomão Merei, Distrito de Sanga Puitã, área da referida instituição de ensino, no Município 
de Ponta Porã/MS, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante, a suposta aplicação irregular do produto agrotóxico foi realizada 
com suporte legal e técnico, nos termos informados pelo IFMS. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.000121/2009-85 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1311 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO FLORESTAL. FLUXO DE PRODUTOS FLORESTAIS 
EM MINAS GERAIS. INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 379/06. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar descumprimento da Resolução Conama nº 379/06, que determina a integração dos sistemas de controle de fluxo de produtos florestais e 
disponibilização das informações sobre a gestão florestal no Estado de Minas Gerais, tendo em vista que: (i) a utilização do Sinaflor no Estado de Minas 
Gerais para análise dos processos de intervenção sobre a vegetação nativa ocorre por meio da utilização direta do sistema disponibilizado pelo Ibama, e 
não pela integração de um sistema estadual com o Sinaflor, conforme informado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad); (ii) Essa Secretaria informou, também que, em observância à normativa federal, com o escopo de dar efetividade do controle dos 
produtos e subprodutos florestais no Estado de Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas (Ief) permanece observando as normas contidas na 
Resolução Conjunta Semad/Ief n° 2.248/2014 (que institui a Guia de Controle Ambiental Eletrônica), bem como o sistema Caf/Siam, disponibilizado no 
endereço eletrônico ¿http://www3.siam.mg.gov.br:8180/siamProfile/e¿ com integração ao Sisdof; (iii) a Semad informou a existência do Acordo de 
Cooperação Técnica nº 37/2017, firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Ibama, o qual continua a ser executado, sendo constante a interlocução entre 
os órgão ambientais estaduais com o Ibama, para o fim de promover melhorias no Sinaflor e aperfeiçoar a execução do referido acordo; (iv) o Ibama 
declarou que o Estado de Minas Gerais tem atendido ao que estabelece o Código Florestal, concerne à utilização do Sistema Nacional de Controle da 
Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor); e (v) houve adesão e cumprimento do Acordo de Cooperação Técnica nº 37/2017 pelo Estado de Minas Gerais, 
sendo desnecessária a renovação de acordos de cooperação técnica, pois os objetivos e metas propostos já foram integrados ao planejamento estratégico 
das instituições, dentre elas a Semad, conforme declarações prestadas pelo Ibama. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000522/2021-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
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Vencedor: 1364 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO 
IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, 
consistente no recebimento pela empresa Madeireira Lara Amaral Ltda., para fins comerciais, de um total de 58 (cinquenta e oito) m³ de madeira serrada, 
da espécie maçaranduba, com DOFs inválidos (nº 16698365, nº 17358179, nº 17162094 e nº 16340108), uma vez que deixou de informar os dados do 
veículo transportador para o trecho fluvial, no Município de Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, 
não está entre as espécies ameaçadas de extinção, previstas na Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que 
a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegido pela União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 
e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para 
atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000533/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1367 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO 
IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, 
consistente no recebimento pela empresa Madeireira Principal Ltda., para fins comerciais, de 32 (trinta e dois) m³ de madeira serrada, da espécie 
maçaranduba, com DOF inválido (nº 16928329), uma vez que deixou de informar os dados do veículo transportador para o trecho fluvial, no Município 
de Ibirité/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre as espécies ameaçadas de extinção, previstas na 
Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegido pela 
União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão 
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, 
inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000652/2021-64 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1370 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA 
NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a 
partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, consistente no recebimento pela 
empresa Jota Materiais de Construção Ltda - ME, para fins comerciais, de 24,007 (vinte e quatro vírgula zero zero sete) m³ de madeira serrada, da espécie 
maçaranduba, com DOF inválido (nº 14470987), uma vez que deixou de informar os dados do veículo transportador para o trecho fluvial, no Município 
de Santa Maria de Itabira/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre as espécies ameaçadas de extinção, 
previstas na Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira seja oriunda de área pertencente ou 
protegido pela União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, 
indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na 
forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Nº. 1.22.000.000706/2021-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1376 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA 
NATIVA. ESPÉCIE NÃO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a 
partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 46 da Lei 9.605/98, consistente no recebimento pela 
empresa Renivaldo Faria da Silva, para fins comerciais, de 28,0041 (vinte e oito vírgula zero zero quarenta e um) m³ de madeira serrada, da espécie 
angelim, com DOF inválido (nº 14506687), uma vez que deixou de informar os dados do veículo transportador para o trecho fluvial, no Município de 
Palmeiras/MG, tendo em vista que: (i) a madeira supostamente recebida irregularmente, não está entre as espécies ameaçadas de extinção, previstas na 
Portaria nº 443/2014-Ibama; e (ii) não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que a madeira seja oriunda de área pertencente ou protegido pela 
União, conforme consignado pelo Membro oficiante, incidindo, no caso, os Enunciados 48 e 49 desta 4ª CCR, não havendo, portanto, indícios de lesão 
direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, 
inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000803/2020-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1186 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. 
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FALSOS. RESGATE DE ANIMAS. MARIANA/MG. 1. 
Não cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de Auto de Infração Ibama nº 9121350-E, lavrado em desfavor da Empresa 
Samarco Mineradora SA, para apurar apresentação de relatório ambiental em procedimento administrativo ambiental de notificação para 
acompanhamento, monitoramento e avaliação pelo órgão ambiental, das ações executadas pela Empresa, nos resgates, assistências, atendimentos e 
destinações dos animais afetados pela ruptura da Barragem de Fundão, contendo no conjunto de documentos apresentados dados inconsistentes, 
contraditórios, incoerentes e enganosos, nos termos registrados na análise contida no documento Parecer 1-2019-GAT-CIF-SUPES MG, no Município 
de Mariana/MG, tendo em vista que, ainda que tenha sido instaurado procedimento investigatório criminal para apurar a prática de crime contra a 
administração ambiental (art. 69-A da Lei 9.605/98) pela referida empresa (Portaria nº 30/2021), o rompimento da barragem trouxe grandes impactos 
regionais à população local e ao meio ambiente, inclusive aos animais da fauna como no presente caso. Além disso, considerando o valor expressivo da 
multa administrativa aplicada R$761.000,00 (setecentos e sessenta e um mil reais), não qualquer informação ou comprovação nos autos do seu efetivo 
pagamento. 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). 99) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.000958/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 840 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA NÃO 
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PERTENCENTE OU PROTEGIDA PELA UNIÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada para apurar 
supostos danos ambientais decorrentes de intervenção da Prefeitura de Belo Horizonte/MG nas proximidades de um curso d'água, o que teria gerado dano 
à mata ciliar local, tendo em vista que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação 
Federais, das APPs em rios federais e terras indígenas, que possa atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 
Precedente: 1.33.000.001632/2020-46. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º da Resolução 
87/2010- CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS 
Nº. 1.22.000.001336/2020-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1326 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PROJETO CIRCUITO TURÍSTICO 
ESTRADA PARQUE CAMINHOS DA MINERAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM FUNDÃO. MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. PROCESSO 
LICITATÓRIO IRREALIZADO. INSTITUTOS LACTEC E RAMBOLL. INADEQUAÇÃO DO PROJETO NO CONTEXTO PÓS- DESASTRE. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório destinado a apurar o dano ao Circuito Turístico Estrada Parque Caminhos da Mineração (projeto que 
inclui o fomento às práticas desportivas, de lazer, culturais, educativas, de capacitação profissionais e empresariais envolvendo o circuito que liga o 
Município de Mariana ao Distrito de Santa Rita Durão, incluindo o Distrito de Camargos e o Subdistrito de Bento Rodrigues, contando com 55 Km de 
extensão e integrando-se ao circuito do Caminho Religioso da Estrada Real), no âmbito da Força Tarefa Rio Doce, em virtude do rompimento da Barragem 
de Fundão, em Santa Rita Durão/MG, tendo em vista que: (i) o Município de Mariana informou que o processo licitatório que cuidava de sua execução 
não teve continuidade, de forma que o projeto ainda não havia sido implementado mesmo antes do rompimento da barragem de Fundão; e (ii) no intuito 
de verificar a viabilidade do projeto após o desastre da barragem do Fundão, o MPF encaminhou cópia do procedimento aos Institutos Lactec e Ramboll 
(experts contratados para subsidiar as ações do MPF no contexto da reparação integral). Em parecer técnico, os peritos concluíram que `a criação do 
Circuito Turístico Estrada Parque Caminhos da Mineração no contexto pós- desastre recente e que não leve em conta demandas ora colocadas, constitui-
se numa ação sem ressonância com a realidade social da região atingida e, portanto, entendida como inadequada e prematura'. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001384/2021-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1420 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. ÁREA PRIVADA. MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para 
apurar possível dano ambiental decorrente de extração de minério em área privada, minas de Serrinha e Esperança, localizadas na Serra da Moeda, no 
Município de Brumadinho/MG, local onde foi identificado possível erosão e escoamento em tese irregular de água, tendo em vista que a exploração 
mineral ocorre em área de domínio privado, de titularidade da empresa Ferrous Resorces, sem indícios de dano, efetivo ou potencial, a bem do domínio 
federal ou sob a gestão/proteção de ente federal, tais como unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, 
terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo Iphan e seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais subterrâneas, ou 
potencial impacto a mais de uma unidade da federação, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciados nº 5 e nº 7 - 4ª CCR, não se 
vislumbrando a necessidade de adoção, ao menos no presente momento, de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. O 
representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 9 - 4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001595/2012-40 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1312 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
GESTÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO JUDICIALIZAÇÃO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar deficit de recursos humanos, materiais e financeiros do Departamento Nacional de Produção 
Mineral(DNPM), atual ANM, que impediriam a completa realização de suas atividades institucionais no Estado de Minas Gerais, tendo em vista a 
judicialização da questão por meio de ajuizamento da ACP 1005310-84.2019.4.01.3800, pelo MPF, em desfavor da União e ANM, em trâmite no Juízo 
da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerias, com objetivo de realizar uma revisão estrutural na política federal de aprovação, 
licenciamento, operação e fiscalização de barragens, a cargo da ANM, conforme consta da cópia da petição inicial anexa, abrangendo o objeto do presente 
feito, em conformidade com o Enunciado 11 desta 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, com determinação de remessa dos autos à 1ª CCR, para eventual 
exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002675/2019-99 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1209 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. BARRAGEM DO FUNDÃO. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA. 
IRREGULARIDADE EM PAGAMENTOS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não 
tem atribuição a 4ª CCR para homologar promoção de arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar supostas irregularidades no 
recebimento indevido de indenização por pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, localizadas nos municípios de Tumiritinga, Santa 
Cruz do escalvado, Resplendor, Aymorés, Reves do Belém e Ponte Nova /MG, noticiadas na ouvidoria da Fundação Renova, tendo em vista que a questão 
em exame envolve tutela de patrimônio individual, e não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 
Precedente: 1.22.000.005098/2018-14. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003763/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1474 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. SISTEMA DE GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCO E COMPLIANCE DAS EMPRESAS DE MINERAÇÃO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado de ofício para averiguar as questões relacionadas ao sistema de governança, gestão de 
risco e compliance das empresas de mineração, especialmente da Vale S.A, com o fim de prevenir a ocorrência de novos desastres semelhantes àqueles 
ocorridos em Mariana e Brumadinho, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, com os documentos que instruíram o feito e os 
relatórios finais das Comissões Parlamentares de Inquérito instauradas na Câmara dos Deputados e no Senado quanto ao desastre do rompimento da 
barragem B-I, da Mina do Complexo do Córrego do Feijão, em Brumadinho, concluiu-se pelo ajuizamento de Ação Civil Pública em desfavor da Vale 
(processo nº 1035519- 02.2020.4.01.3800), consoante petição inicial anexa, em trâmite perante a 14ª Vara Federal de Belo Horizonte, via da qual 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 141 
 

 
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. 

 

requereu-se a implementação de uma completa reestruturação das políticas internas de segurança e prevenção de desastres na empresa. 2. Em que pese a 
judicialização, o procedimento permaneceu tramitando em razão de oito recém descobertas barragens de rejeitos de propriedade da Vale, em Nova Lima, 
Outro Preto e Catas Altas. Diante dos resultados da auditoria realizada pela ANM (PR-MG-00049384/2020, PR-MG-00049395/2020, PR- MG-
00055343/2020, PR- MG-00020293/2021) e das exigências feitas à Vale S.A, concluiu-se pela desnecessidade do prosseguimento do presente feito. 
Nesse ponto, contudo, necessária a instauração de novos procedimentos para a verificação das seguintes medidas complementares, em observância ao 
princípio da prevenção, no que for aplicável às referidas estruturas: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de 
construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, 
data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da 
ANM, especialmente à Resolução ANM nº 13/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam break e o 
mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, bem como se foram calculados especificamente 
para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas e verificam o 
comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de inundação, determinando-se a elaboração 
de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) se as exigências elencadas na recente NT 4ª CCR 
nº 01/2020, anexada aos autos, foram atendidas; (ii) exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras medidas que entender 
cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do patrimônio cultural nas áreas afetadas. Precedente: 1.22.021.000052/2014-29 (587ª SO). 3. 
Cabe destacar, conforme mencionado na citada nota técnica, a sugestão de `não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do 
MPF para acompanhamento de barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a 
descaracterização ou descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de 
ruptura e exclusão do cadastro', em razão dos graves danos causados à população provenientes destes métodos de construção. 4. Voto pela homologação 
do arquivamento, determinando-se a instauração de novos procedimentos cíveis, nos termos do item 2. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000532/2021-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1441 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. CARANGUEJO-
UÇÁ. INTERIOR DA RESERVA EXTRATIVISTA MAR CAETÉ-TAPERAÇU. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para 
apurar a prática do delito tipificado no artigo 34 da Lei nº 9.605/98, consistente em pesca de Caranguejo-uçá (quantidade não mensurada no auto lavrado), 
no interior da Reserva Extrativista Mar Caeté-Taperaçu, Município de Bragança/PA, tendo em vista as informações prestadas nos autos demonstrarem a 
suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental, soltura e devolução dos animais vivos ao habitat natural no momento da fiscalização, bem como 
aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a cada infrator, de modo que alcançados o caráter retributivo e a 
finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 
1.23.000.001181/2019-50 (578ª Sessão Ordinária _ 4.11.2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração de 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000556/2021-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1336 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE SISVESTRE. SISTEMA 
DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS (SISPASS). ADULTERAÇÃO DE 
ANILHA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir da reconstituição da NF nº 1.23.000.002725/2015-77, para apurar possível 
inserção de informação falsa no sistema de controle de fauna (SISPASS), consistente na adulteração de anilha de uma ave (curió), tendo em vista que, 
conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) restou demonstrada a adequação da medida administrativa adotada pelo órgão ambiental, consistente 
na aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e (ii) não foi constatado dano ao meio ambiente, já que houve, em 2011, a soltura do 
animal irregularmente detido por autuado, de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, nos termos da Orientação 01 
da 4ª CCR. Precedentes: PIC nº 1.34.001.007247/2019-21 (586ª SO) e 1.34.001.002148/2020-97 (583ª SO). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001476/2020-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1424 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. VIABILIZAÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA PELO MPF. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI-
PRODUTORES RURAIS (ASSORIANORTE). RESERVA EXTRATIVISTA IPAU- ANILZINHO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
instaurada para verificar a possibilidade de atendimento à solicitação do ICMBio, por meio de ofício, para que o MPF viabilizasse, por instrumentos 
processuais como acordos judiciais ou extrajudiciais, uma máquina agrícola à Associação dos Moradores e Mini-Produtores Rurais da Reserva 
Extrativista Ipau-Anilzinho do Polo Norte das Comunidades (ASSORIANORTE), em atendimento a uma demanda da referida associação, para 
possibilitar boas práticas na limpeza e preparo do solo para agricultura na aludida RESEX, como forma alternativa ao uso tradicional do fogo na 
agricultura pelas comunidades locais, tendo em vista, conforme consignou o Membro oficiante, 'a atual inviabilidade de atendimento à solicitação da 
ASSORIANORTE, ante a inexistência de negociação de acordo em curso', mesmo considerando a pertinência da solicitação, já que contribuiria para a 
diminuição do desmatamento e, consequentemente, dos seus efeitos negativos imediatos à manutenção da biodiversidade, conforme ressaltou o ICMBio, 
não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000519/2020-60 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1492 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE. 
MADEIRA SERRADA. TRANSPORTE SEM LICENÇA VÁLIDA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir de peças de 
informações do Ibama, para apurar a eventual prática do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, consistente no transporte de 3 
(três) m³ de madeira serrada, da espécie Jatobá, retirada da Reserva Extrativista Verde Para Sempre, sem licença válida para todo o tempo da viagem, 
para o cais do porto do Município de Porto de Moz/PA, tendo em vista: (i) a baixa condição socioeconômica do autuado, que declarou utilizar a madeira 
para construir a sua casa; (ii) consta nos autos que o autuado não possui autuações ambientais e embargos dos anos de 2015 a 2020 e que inexiste, contra 
ele, ação civil pública no âmbito do projeto Amazônia Protege; e (iii) a aplicação de multa administrativa pela autarquia federal, no valor de R$ 1.800,00 
(mil e oitocentos reais), e apreensão da madeira, sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 142 
 

 
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. 

 

a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Quanto ao aspecto criminal, a questão foi objeto da NF Criminal nº 1.23.003.000505/2020-46, 
arquivada no âmbito da 4ª CCR (578ª Sessão Ordinária, julg. em 4.11.2020, Rel. Nívio de Freitas). 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). 109) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000533/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1451 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RESERVA BIOLÓGICA (REBIO) 
NASCENTES DA SERRA DO CACHIMBO. BIOMA AMAZÔNICO. ALTAMIRA/PA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível para apurar 
dano ambiental consistente no desmate de 1,00 ha (um hectare) de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente, 
no interior da ReBio Nascentes da Serra do Cachimbo, Bioma Amazônico, Município de Altamira/PA, tendo em vista que, conforme fundamentação já 
exarada em voto deliberado por Esta 4ª CCR, nos autos da Notícia de Fato Criminal nº 1.23.008.000408/2020-11, na 580ª Sessão Ordinária - 2.12.2020, 
referente aos mesmos fatos: (i) a conduta foi praticada para a subsistência do infrator e de sua família, utilizando a área para o plantio de banana, mandioca, 
milho, abóbora, pepino, quiabo e melancia; (ii) o autuado não possui autuações ambientais entre os anos de 2015 e 2020 e que não existe em seu desfavor 
Ação Civil Pública no âmbito do projeto Amazônia Protege; e (iii) as informações prestadas nos autos demonstram a suficiência das medidas adotadas 
pelo órgão ambiental, com embargo da área e aplicação de multa administrativa no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), de modo que alcançados o 
caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. 
Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 110) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000100/2021-79 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1202 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA SERRADA. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal destinada a apurar possível prática, em tese, de infração penal prevista no art. 26 da Lei 9.605/98, 
consistente em transportar 4,6 (quatro vírgula seis) m³ de madeira serrada de diversas espécies, sem licença ambiental outorgada pela autoridade ambiental 
competente, no Município de Conceição do Araguai-PA, tendo em vista que, conforme o Ibama, o ilícito não diz respeito a infração que teria no transporte 
madeira de espécie florestal ameaçada de extinção e não é possível precisar se a madeira objeto do transporte ilegal teria como origem a exploração 
florestal em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em rios federais e das 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 da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 
1.23.005.000123/2021-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1372 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. PRODUTOS FLORESTAIS. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, referente à conduta de 
armazenar 2.000 (dois mil) Kg de produto ou sub produto florestal folhas de jaborandi, sem cobertura da ATPF, em São Félix do Xingu/PA, tendo em 
vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, V, do 
Código Penal, uma vez que o fato ocorreu em 07/10/1997, portanto há mais de 23 anos; e (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela 
autarquia ambiental federal, que apreendeu a mercadoria e aplicou multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual já foi inscrita na dívida 
ativa da União, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de medidas adicionais por parte do MPF. Precedente: NF 
1.23.002.000088/2021-22, 585ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA 
Nº. 1.23.005.000147/2021-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1386 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA 
AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PRIVADA. APA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal 
instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 112,42 (cento e doze vírgula 
quarenta e dois) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, 
em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº 1EGDGV6O, lavrado pelo 
Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios 
Federais e das Terras Indígenas e sim em área privada, no interior da APA Estadual Triunfo do Xingu; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no 
feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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 REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000160/2021-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1361 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. PORTE DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OUTORGADA PELA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE. 
1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações encaminhadas pelo 
Ibama, para apurar possível prática do fato delituoso tipificado no art. 51 da Lei 9.605/98, referente à conduta de portar Motosserra sem licença ambiental 
outorgada pela autoridade ambiental competente, no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) conforme consignou o órgão ambiental, 
não existem indícios de que a motosserra tenha sido usada em áreas pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação 
Federais, das APPs em rios federais e das terras indígenas; 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. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000347/2020-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1295 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. FLORESTA NACIONAL DE ALTAMIRA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o 
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delito do arts. 40, 40-A e 48 da Lei 9.605/98, consistentes em destruir 1.724,32 ha (um mil, setecentos e vinte e quatro vírgula trinta e dois hectares) de 
floresta nativa na região Amazônica, objeto de preservação especial, no interior da Floresta Nacional de Altamira, e, em concurso material, impedir a 
regeneração natural de floresta suprimida, no município de Itaituba/PA, sem autorização da autoridade ambiental competente, o que ensejou autuação e 
aplicação de multa no valor de R$ 8.625.000,00 (oito milhões seiscentos e vinte e cinco mil reais), tendo em vista que: (i) foi constatada a existência da 
Ação Penal n. 1001201- 57.2020.4.01.3908 tratando dos mesmos fatos, na qual houve aditamento da denúncia, com inclusão de um corréu, devidamente 
recebido pelo Juízo, caracterizando-se bis in idem; (ii) o Procurador da República oficiante verificou a existência da ACP n.º 1002133-
45.2020.4.01.3908/Vara Única da Subseção de Itaituba, objetivando à recuperação e reparação do dano ambiental. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a 
determinação de instauração de procedimento na esfera cível, objetivando verificar se houve inscrição em Dívida Ativa do expressivo valor da multa e 
acompanhar o deslinde quanto ao efetivo pagamento. - 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 PATOS-PB Nº. 
1.24.003.000209/2019-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1410 – Ementa: CONFLITO 
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. MINERAÇÃO. 
BENEFICIAMENTO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado da Paraíba para atuar em 
inquérito civil instaurado para apurar a recuperação ambiental de área ambiental degradada pela atividade de beneficiamento de mineral (caulim) realizada 
pela empresa Mineração Santo Onofre, sem licenciamento ambiental, no município de Junco do Seridó/PA, tendo em vista que, segundo Procurador da 
República oficiante: (i) segundo informação da ANM, trata-se de atividade de `beneficiamento¿ de caulim que não está vinculada a processo minerário, 
não se caracterizando como sendo lavra de mineral e não se enquadrando nas matérias ambientais de competência federal; (ii) não há lesão direta a bens, 
serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da 
CF, nem omissão na fiscalização por ente federal; (iii) o dano não extrapola unidade da federação e não há registro de atuação ambiental do IBAMA. 2. 
Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público a solução de conflitos de atribuições entre membros 
do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
05/06/2020). 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e, caracterizado o conflito, pela 
remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000327/2020-49 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1171 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA BIOLÓGICA BOM 
JESUS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o suposto crime previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/1998 
por impedir a regeneração natural de 01 (um) hectare de floresta no interior da Reserva Biológica Bom Jesus, em consequência da construção de uma 
casa com 87,8 m (oitenta e sete vírgula oito metros quadrados), fato ocorrido em Guaraqueçaba/PR, tendo em vista que: (i) o ICMBio afirmou que a 
edificação foi demolida bem como o local está iniciando processo de regeneração natural; e (ii) o ato em análise foi coibido administrativamente pelo 
órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a 
repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF Criminal nº 1.25.007.000028/2021-95 
(584ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 
1.30.001.001194/2018-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1296 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. RODOVIA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado em razão de irregularidade no Projeto de Duplicação da Rodovia-BR- 493, no trecho entre a BR-101 e Manilha 
(Itaborai) e no entroncamento com a BR-116, em Santa Guilhermina (Magé) - segmento do Projeto Arco Metropolitano (em área de influência na APA 
Federal Guapimirim e Zona de Amortecimento da ESEC Guanabara), consistente na ausência de apresentação de documentos comprobatórios da 
realização de audiência pública acerca do EIA/RIMA, no processo de licenciamento ambiental, o que teria provocado a desconsideração dos impactos 
socioeconômicos das obras para a população local, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante: (i) consta nos autos informação do 
Dnit de que foram entregues Relatórios das Audiências Públicas nos municípios de Guapimirim e Magé, no processo de licenciamento ambiental junto 
ao Inea/RJ, sendo que este órgão emitiu licença prévia, com a concordância do ICMBio e estabelecimento de condicionantes, porém as obras atualmente 
estão paralisadas, porquanto há previsão de concessão para o trecho da rodovia; (ii) o Inea/RJ forneceu cópia do processo administrativo de licenciamento 
ambiental, onde consta a realização de Audiências Públicas, a publicidade ao ato público e a participação efetiva de representantes das municipalidades, 
cumprindo com as exigências formais; (iii) não foi verificada omissão dos órgãos públicos envolvidos. Precedente: 1.25.008.000463/2020-29. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 
1.30.001.004953/2011-11 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1266 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 
ATUAÇÃO DO MP ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os 
danos causados pela falta de saneamento básico na Baixada Fluminense, causando poluição na Baía de Guanabara e no mar territorial, especificamente 
nos municípios de São João de Meriti, Nilópolis, Queimados, Japeri, Mesquita, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo, todos do Estado do Rio 
de Janeiro, tendo em vista que: (i) após diversos ofícios expedidos pela Procuradoria da República oficiante, os municípios vem atuando visando a 
implementação dos planos municipais de saneamento básico; (ii) há atuação do MP Estadual para a questão da participação da população no 
estabelecimento do plano de saneamento municipal; e (iii) consignou o Membro oficiante que o tema já é objeto de diversas ações judiciais e inquérito 
civis e, considerando o interesse em não duplicar a atuação, bem como o grande lapso temporal do presente inquérito (10 anos), sendo desnecessária a 
manutenção dos presentes 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). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 
1.30.005.000054/2005-53 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1302 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE RESTINGA FIXADORA DE 
DUNAS. CONSTRUÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade na construção de um estacionamento para 
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caminhões, com suposto asfaltamento da parte da praça pública, além da retomada de construção de estrutura predial, anteriormente embargada, em área 
de preservação permanente de restinga fixadora de dunas no bairro Jurujuba, no município de Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) a Secretaria Municipal 
de Urbanismo informou que a parte da área construída na suposta "praça da asa delta" na verdade faz parte do cordão arenoso da praia do Cais, cuja 
ocupação é irregular e ensejou decisão administrativa pela demolição, após regular processo administrativo; (ii) a SPU informou que a ocupação está 
cadastrada com área de 175,14 m² (cento e setenta e cinco vírgula quatorze metros quadrados) e que 'o esqueleto de concreto situado no espelho d'água 
deveria ser demolido, pois não está regularizado na SPU'; (iii) expedida Recomendação para a Procuradoria Municipal de Patrimônio, Urbanismo e Meio 
Ambiente para a adoção das medidas de sua atribuição, sobreveio manifestação desta de que a estrutura foi demolida. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público, ou, como no caso, quando não localizado o 
Representante no endereço constante dos autos, por analogia ao art. 274, parágrafo único, do CPC. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000297/2015-63 - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1402 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE DE LAGUNA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar suposta invasão e grilagem de terras devolutas da União na Rua 80 e Rua 81, no Loteamento Fazendinha, município de Niterói/RJ, 
promovida por Corretora de imóveis, tendo em vista que, segundo o Procurador da República oficiante: (i) a SPU informou que o imóvel objeto do 
presente processo é constituído de Terrenos Acrescidos de Marinha demarcados pela LPM de 1831 homologada em 18/10/1956 no processo nº 
10768.0145328/92-77, porém, não há indícios nos autos de que tenha havido falsificação de documentos pela corretora de imóveis ou cartórios da região, 
no intuito de tomar posse de área pertencente à União; ( i i ) o município informou a instauração do processo n. 250/001228/2016 de fiscalização das 
construções irregulares nas Ruas 80 e 81, que estão sob a Faixa Marginal de Proteção FMP do canal que margeia a laguna de Piratininga e paralisadas, 
cuja área se caracteriza como de preservação permanente, já tendo parecer da Procuradoria pela necessidade de sua demolição, devidamente aprovado, 
de modo que o município vem buscando a solução na questão, inclusive já tendo sido solicitado vistoria e acompanhamento do setor próprio (Gecopar) 
para efetivar as demolições. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público, ou no caso de representação anônima, como no caso. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de Processo 
Administrativo de Acompanhamento das medidas de demolição das construções e recuperação das áreas degradadas. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000352/2014-34 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1404 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL. 
CONJUNTO HISTÓRICO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO DA PRAIA DE ITAIPU. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar a adoção de medidas de demolição do Hotel Bar e Restaurante Ltda, localizado na Praia de Itaipu e parcialmente em Terreno de Marinha, no 
município de Niterói/RJ, em razão da sentença de procedência da ACP nº 0002548- 40.2011402.5102, tendo em vista que: (i) conquanto nos autos da 
ação civil pública o título judicial (sentença) tenha sido desconstituído, inclusive a pedido do MPF, em face de a demanda ter sido ajuizada por quem não 
era o legítimo proprietário, e que a União tenha informado a autorização da ocupação do terreno mediante cadastro no RIPs, certo é que o hotel permanece 
afetando a ambiência do Conjunto Histórico e Paisagístico da Praia de Itaipu, formada pelo `Remanescentes do Recolhimento de Santa Teresa, Sítio 
Arqueológico Duna Grande e Igreja São Sebastião, tombados pelo Inepac e Iphan, conforme reiteradas manifestações deste instituto; (ii) ainda que o 
hotel se encontre utilizado por famílias de baixa renda na forma de aluguel de quartos, mostra-se necessária a atuação Ministerial com vistas à sua 
demolição, inclusive, se for o caso, por meio de ajuizamento de nova ação civil pública, com o remanejamento das famílias pelo Poder Público. 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). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 
1.30.014.000135/2020-83 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1489 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de pesca de um tubarão em local proibido, no entorno da Ilha Pingo D'Água, 
no Município de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que: (i) na esfera criminal há duplicidade de investigação, porquanto os fatos são apurados no IPL 
5000675-72.2020.4.02.5111; (ii) na esfera cível, a conduta foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor 
de R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a sua repetição, tornando desnecessária 
a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedentes: 1.11.001.000531/2019-71 e 1.23.002.000126/2018-41. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000014/2020-10 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1293 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LINHA DE TRANSMISSÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar danos ambientais e não cumprimento de medidas de assistência e compensação aos moradores dos locais impactados pelo 
empreendimento Sistema de Transmissão Xingú-Rio, no Município de Paracambi/RJ, tendo em vista que: (i) segundo o Ibama, no âmbito do 
licenciamento ambiental foram realizadas Audiências Públicas acerca do EIA/RIMA nos município de abrangência, a empresa encaminhou Relatórios 
Semestrais de Acompanhamento do Plano Básico Ambiental, com a descrição dos programas ambientais implementados, incluindo os programas 
socioambientais de Educação Ambiental, Comunicação Social, Apoio aos Municípios, tendo o instituto efetuado vistorias técnicas na etapa de instalação, 
emitindo parecer favorável ao licenciamento e expedindo a Licença de Operação, pois as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, no aspecto 
ambiental, foram consideradas executadas e concluídas satisfatoriamente; e (ii) a empresa confirmou a informação do Ibama, esclarecendo que cerca de 
98,5% (noventa e oito vírgula cinco por cento) das compensações ambientais foram concluídas, de forma amigável, estando o remanescente em 
andamento. Precedente: 1.25.000.002231/2018-61. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de Procedimento 
Administrativo de Acompanhamento dos pagamentos remanescentes a serem efetuados a título de compensações ambientais. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000079/2017-51 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1468 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PRODUTO CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. AGROTÓXICO. POLUENTES ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS). 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para monitorar os municípios da Baixada Fluminense/RJ quanto aos danos causados pelo descarte de 
agrotóxicos considerados poluentes orgânicos persistentes (POPs) em áreas específicas mapeadas pelo Ministério do Meio Ambiente e instaurado em 
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2017, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a Anvisa esclareceu, por meio de nota técnica, que o Brasil proibiu todos os 
agrotóxicos que estão contidos na lista de POPs da Convenção de Estocolmo, assim como os estoques presentes em fábricas e depósitos foram incinerados 
e que somente entre 1998 a 2010 recolheu e destruiu 105 toneladas de agrotóxicos obsoletos, tendo sido realizado trabalhos a fim de retirar os produtos 
de circulação em todo o Brasil; (ii) o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) instituiu um grupo de trabalho que tem por objetivo estudar e propor 
conceitos, critérios, procedimento, diretrizes e ações de controle, bem como subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas e textos legislativos sobre 
POPs a serem adotados no Estado do Rio de Janeiro; (iii) o objeto é genérico não contribuindo para um acompanhamento efetivo de eventuais violações; 
e (iv) o caminho mais efetivo consiste em acompanhamento específico dos casos em que se constate omissão dos órgãos, como o IC nº 
1.30.017.000070/2006-98 e ACP nº 2009.51.10.006323-9 que tratam de danos decorrentes de despejo de resíduos tóxicos e perigosos pela Bayern e a 
ACP nº 0043738-49.2012.4.02.5101 referente ao caso 'Cidade dos Meninos' em Duque de Caxias, entre outras ações judiciais, não se vislumbrando, ao 
menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001596/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1453 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado para apurar desmatamento, movimentação de solo e alargamento clandestino/irregular de trilha em área de 
preservação permanente, situado no Morro das Feiticeiras, Praia Brava, em Florianópolis/SC, tendo em vista que a Fundação Municipal do Meio 
Ambiente de Florianópolis (FLORAM) realizou vistoria no local e não constatou nenhuma intervenção humana ao meio ambiente que justifique a 
continuidade do presente apuratório. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.002551/2019-20 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1458 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar intervenções realizadas para segurança de rodovia na TI Morro dos Cavalos, em Palhoça/SC, 
incluindo o corte de árvores e ingresso de maquinário na referida área indígena, tendo em vista que: (i) de acordo com informações e documentos 
apresentados pela FUNAI, a atividade de segurança da rodovia foi previamente informada aos caciques da TI Morro dos Cavalos (aldeias Itaty e Yaka 
Porã) e contou com a sua autorização, tendo havido a doação da madeira à comunidade; (ii) a supressão de vegetação foi também autorizada pelo IBAMA 
- ASV nº 885/2014 (Licença de Operação N° 714/2008), processo Ibama 02001.005349/2007- 3); e (iii) após a realização de vistoria no local, fiscais do 
Ibama não identificaram a ocorrência de danos ambientais além dos inerentes as atividades de manutenção da rodovia. 2. Autos inicialmente endereçados 
à 6ª CCR, que após homologação do arquivamento, encaminhou-os a esta 4ª CCR para exercício de sua função revisional. 3. Representante comunicado 
acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000365/2016-63 - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1486 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. ILHA DOS BARCOS. BAÍA DA BABITONGA. 
ARAQUARI/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis construções irregulares em área de preservação permanente, 
terreno de marinha, na Ilha dos Barcos, na Baía da Babitonga, Município de Araquari/SC, tendo em vista que: (i) o imóvel objeto da suposta irregularidade 
está cadastrado no Sistema Integrado de Administração Patrimonial da SPU sob o regime de ocupação RIP 83190000303-10, em área de 33 m2 (trinta e 
três metros quadrados), conforme informações desta Secretaria; (ii) laudo técnico do Ibama não apontou degradação ambiental que justificasse o 
cancelamento da inscrição patrimonial do imóvel, pois ausente dano ambiental no local; e (iii) foi emitida notificação aos responsáveis pelo imóvel, para 
que providenciassem a atualização cadastral do imóvel por se tratar de espólio, não restando, portanto, nesse momento, adoção de medidas adicionais 
pelo MPF, tanto extrajudiciais como judiciais. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000047/2021-40 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1323 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LIBERAÇÃO 
TEMPORÁRIA DA PESCA DO PARATI. PESCADORES TRADICIONAIS. REMESSA À 6ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar possível possibilidade de realizar a pesca do Parati (Mugil Curema), por pescadores tradicionais, para a safra de 2021, 
no Município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) os órgão ambientais municipais, estaduais e federais envolvidos no tema estão atuando no sentido 
da elaboração de dispositivos legais visando a liberação da pesca do Parati, na Lagoa Antônio dos Anjos, de forma geral e igualitária; e (ii) considerando 
que estão sendo adotadas diligências administrativa visando a regularização da pesca do Parati, não existem medidas as serem adotadas, ainda que por 
hora, no âmbito do Ministério Público Federal. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento nesta Câmara, com remessa dos autos à 6ª CCR para exercício eventual 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). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000135/2015-01 - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1318 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. FLORA. ESPÉCIE EXÓTICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o corte de casuarinas 
na Praia da Silveira, existentes sobre dunas e restingas daquela região, no município de Garopaba/SC, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que 
foi observada a existência de casuarinas no local, espécie exótica de alto potencial invasor, causando danos à vegetação nativa e sobre dunas; (ii) foi 
emitida a Autorização Direta APABF n. 16/14 para a retirada da espécie invasora; (iii) após a Recomendação nº 17/2015, o município adotou Plano de 
Controle Populacional da espécie Causarina; (iv) conforme consignado pelo Membro oficiante, o Município de Garopaba, com apoio da comunidade 
local e Associação de Moradores da Praia da Silveira, vem envidando esforços para que a espécie exótica seja eliminada de toda a orla da praia da 
Silveira, não havendo outras providências a serem tomadas por este Parquet 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). 130) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.34.012.000159/2021-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 146 
 

 
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. 

 

Vencedor: 1335 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. ATIVIDADES DE PERFURAÇÃO. BLOCO SUL DE GATO DO MATO. BACIA DE SANTOS. DESCUMPRIMENTO DE 
CONDICIONANTES. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de peças de informações encaminhadas pelo Ibama, para apurar 
eventual descumprimento de condicionantes da Licença de Operação nº 1521/2019, pela empresa Shell Brasil Petróleo Ltda., no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental, relativo a atividades de perfuração no Bloco Sul de Gato do Mato/Bacia de Santos, tendo em vista que: (i) o Parecer nº 166/2020 
do Ibama, esclarece que não foi cumprido a condicionante nº 1.3 da Licença de Operação nº 1521/2019, que determina que "qualquer alteração das 
especificações do projeto ou da finalidade do empreendimento deveria ser precedida de anuência do IBAMA", uma vez que a empresa não solicitou a 
anuência do Ibama para proceder a alteração do projeto, configurada no reposicionamento da locação do Poço contingente (GDM-4), em local diferente 
daquele autorizado na licença de operação; e (ii) apesar de o Ibama concluir que "a locação escolhida como alternava técnica mais adequada para o poço 
contingente, tem características semelhantes às áreas anteriormente apresentados e aprovadas pela CGMAC", a aplicação de multa administrativa no 
expressivo, pelo órgão ambiental, no valor de 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), nos termos da IN nº 10/2012-Ibama, sem comprovação de 
efetivo pagamento, revelam a necessidade de continuidade da persecução na esfera cível. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000182/2019-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1413 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DA LAGOINHA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar intervenção em faixa de areia da Praia de Lagoinha, mediante a construção de um quiosque sem autorização 
legal, no Município de Ubatuba/SP, tendo em vista que, conforme apurado pelo Membro oficiante e informações prestadas pela SPU e pelo Município, 
não foi concedida autorização para a construção do quiosque que, após notificação da municipalidade, foi retirado da praia pelo proprietário, inexistindo 
registro de dano ambiental decorrente da obra, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial 
ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-
JAL-IP-5000663-33.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1289 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar os crimes previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei nº 9.605/98, por impedir a 
regeneração natural de 0,08 (zero vírgula zero oito) ha em razão da existência de palanque, ducha dentre outros objetos, fato ocorrido em lote situado na 
APP da UHE Ilha Solteira, Município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) o material foi retirado, segundo fotos do local acostadas aos autos; 
e (ii) o ato em análise foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. JFRJ/PTP-TC-
5000084-62.2019.4.02.5106 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 927 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MANUTENÇÃO DE PÁSSAROS EM 
CATIVEIRO. TRANSAÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento instaurado para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 29, §1º, 
da Lei n.º 9.605/98 e artigo 32 da Lei n.º 9.605/98, em virtude da manutenção em cativeiro de pássaros sem autorização da autoridade competente, no 
Município de Petrópolis/RJ, tendo em vista que: (i) houve judicialização do procedimento, com oferta de transação penal, perante a Justiça Federal da 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrópolis/RJ - Processo Judicial nº 5000084-62.2019.4.02.510, que abarca integralmente o objeto dos autos, nos 
termos do Enunciado 11 da 4ª CCR; (ii) entendeu o Membro oficiante que inexistem elementos de informação suficientes para o ajuizamento de demanda 
penal quanto ao delito tipificado no artigo 32 da Lei nº. 9.605/98, referente à conduta de maus-tratos, uma vez que não há menção nos autos de que os 
pássaros se encontravam com a saúde comprometida, feridos ou mutilados, além de que os pássaros estavam acondicionados cada um em uma gaiola 
exclusiva e que todos dispunham de recipientes com oferta de alimento e de água, o que é incompatível com a intenção de maltratá-los; e (iii) no que 
tange aos atos infracionais praticados pelos menores envolvidos, foram remetidas cópias dos autos à Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Petrópolis. Precedente: 1.33.003.000513/2020-4. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PARACATU/UNAÍ-MG Nº. JF/UNA-INQ-1001017-80.2020.4.01.3818 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1465 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO. FAZENDA. AUTORIZAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito policial instaurado para 
apurar a possível prática do crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98 em razão do desmatamento de 109,15 (cento e nove vírgula quinze) ha sem 
licença válida, ocorrido em fazenda do Município de Urucuia/MG, tendo em vista que a área é particular; não está inserida em unidade de conservação 
ou de espaço territorial especialmente protegido, bem como não foi detectada área de preservação permanente afetada pela supressão de vegetação, 
conforme afirmações do laudo de perícia criminal da Polícia Federal, ausente, portanto, o interesse da União, nos termos do art. 109, IV, da CF e do 
Enunciado 49 da 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação de apuração cível pelo MPF nos moldes do Projeto Amazônia 
Protege. - 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). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000233/2021-14 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 862 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PESCA EM PERÍODO DEFESO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato autuada para suposta prática de crime descrito no art. 34, III, da Lei n° 9605/98, consistente em manter em depósito 3,2 
(três vírgula dois) kg de camarão espigão durante o período de defeso, sem a documentação que comprovasse a origem do produto e sem a declaração de 
estoque de camarões marinhos, no Município de Japaratinga/AL, tendo em vista que: (i) a conduta narrada no auto de infração (deixar de apresentar a 
declaração de estoque de 3,2 kg de estoque de camarão da espécie Siphopenaeus kroiery- Camarão Espigão ou sete-barbas) constitui infração 
administrativa prevista no art. 2º da Instrução Normativa da MMA 14/2004 e; (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia 
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ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais) e a apreensão do pescado, sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 
1.23.000.000098/2021-88. 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 ARAPIRACA/S 
IPANEM Nº. 1.11.001.000208/2014-93 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1254 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. UHE XINGÓ. REDUÇÃO DE 
VAZÃO. RIO SÃO FRANCISCO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a redução do volume de águas do rio São Francisco, 
ocasionada pela diminuição da vazão devido a barramentos ao longo do seu percurso, bem como sobre a regularidade da UHE Xingó, situada entre 
Alagoas e Sergipe, após o retorno dos autos para diligências (555ª SO) tendo em vista: (i) relativamente a UHE Xingó: a) a Companhia CHESF afirmou 
que cumpre os termos da Resolução Normativa 696/2015, específica para o setor elétrico, não existindo pendências a serem realizadas; os estudos de 
dambreak e ao mapeamento das manchas de inundações estão adequados às exigências legais, por isso encaminhou a última versão do Plano de Ação de 
Emergência, o qual já está na 4ª revisão; foram realizados seminários de divulgação para as defesas civis municipais em 2019 onde foram apresentados, 
além do Plano, outros aspectos, como o projeto, a instrumentação de auscultação e o monitoramento realizado nos barramentos; b) a ANEEL esclareceu 
que o conteúdo técnico disponibilizado pelo agente gerador, qual seja a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) apresenta 
compatibilidade com as obrigações regulatórias, detentor da outorga de concessão da usina hidroelétrica em apreço; e (ii) quanto à vazão do citado rio as 
providências adotadas pela ANA são adequadas ao cenário, como reuniões periódicas já que estariam sendo tomadas de forma colegiada com a oitiva de 
outros órgãos, inclusive o MPF, causado por vários fatores como assoreamento do rio e escassez de chuva, bem como a existência do GT do São Francisco 
que trata do tema. Precedente: IC 1.25.008.000071/2021-41 (586ª SO). 2. Conforme informação da SFG, a barragem em apreço está classificada com 
dano potencial associado (DPA) alto, de acordo com as potenciais perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e ambientais, e categoria de 
risco (CRI) baixa, em razão das características estruturais que possam causar um acidente, como aspectos de projeto, integridade da barragem, estado de 
conservação, operação, manutenção e idade do empreendimento, sendo necessário instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento do 
empreendimento, ao menos até a conclusão da elaboração da próxima Revisão Periódica de Segurança. 3. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação 
de instauração de PA de Acompanhamento pelo menos até a conclusão da elaboração da próxima Revisão Periódica de Segurança, visto que o DPA é 
alto podendo acarretar perdas humanas em caso de ruptura da barragem, consoante SFG. - 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 IRECÊ-BA Nº. 1.14.012.000047/2018-21 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1297 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO. SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a regularidade de processo administrativo junto ao Iphan, 
relativo à apresentação de Ficha de Avaliação de sítio arqueológico e materiais arqueológicos encontrados no Município de Seabra/BA, pela 
empreendedora, em razão de obras para instalação de sistema de abastecimento de água da Comunidade Caixa D'Água, tendo em vista que o Iphan 
informou, por meio da na NT 229/2021, que foi concluído o processo de implementação do projeto de abastecimento de água em questão sem a existência 
de pendências ao licenciamento no que se refere à arqueologia, vindo a anuir com a emissão de licença de operação do empreendimento. Precedente: 
1.22.000.001141/2018-64. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 
1.20.000.000806/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1378 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. AREIA E 
CASCALHO. RIO CUIABÁ. DRAGA MÓVEL. BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL. AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO. 
FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal destinada a apurar suposta extração 
irregular de areia e cascalho, de forma irregular, por meio de duas dragas móveis denominadas Espanhol I e Salete I, no leito do Rio Cuiabá, em Santo 
Antônio do Leverger/MT, tendo em vista que: (i) o Batalhão de Polícia Militar Ambiental efetuou diligências no local, abordando o condutor das dragas 
Salete I e Espanho l, que apresentou as licenças ambientais e autorização da autarquia minerária para a extração mineral dentro do perímetro explorado, 
não tendo sido verificada qualquer irregularidade quanto ao local de extração ou à documentação apresentada; e (ii) a Agência Nacional de Mineração 
encaminhou relatório de fiscalização realizada no local e, no mesmo sentido, não verificou qualquer irregularidade na atividade de extração. 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do art. 17, § 1º da Resolução 87/2020 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). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.002578/2019-04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1188 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA. FORÇA TAREFA RIO DOCE. REMESSA À PFDC. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade no atendimento da Fundação Renova, decorrente da impossibilidade de 
prosseguimento de atendimento no Programa de Indenização Mediada quanto aos danos de atividade pesqueira, oriundos de rompimento de barragens, 
no município de Tumiritinga/MG, tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. 
Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003537/2016-84 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1313 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. 
MINERAÇÃO. BARRAGEM DIQUE CONQUISTINHA IPÊ. BRUMADINHO/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito 
da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração), para apurar a segurança e estabilidade da Barragem denominada Dique 
Conquistinha Ipê, atualmente operada pela empresa Mineração Morro do Ipê S/A, localizada no município de Brumadinho /MG tendo em vista que, em 
conformidade com o Parecer Técnico nº 2020/2019/SPPEA: (i) a barragem não está inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 
não precisa apresentar Declaração de Condição de Estabilidade, Plano de Ação de Emergência (PAE) de barragens de mineração, sendo dispensada de 
contratação de serviços de empresa especializada em geotecnia para realização de auditoria externa para a estrutura; (ii) a barragem é de porte pequeno, 
sua altura é de 5 (cinco) metros e o volume armazenado é de 30 m3 (trinta metros cúbicos); e (iii) conforme consignado pelo Membro oficiante, além de 
se tratar de estrutura de pequeno porte, em uma hipotética ruptura da estrutura acarretará, no máximo, uma mera onda de cheia natural, resultante de 
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eventos pluviométricos corriqueiros. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG 
Nº. 1.22.002.000208/2016-61 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1435 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. USINA HIDRELÉTRICA DE 
VOLTA GRANDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em razão de pedido 
da requerida Porto de Areia São Geraldo Ltda., a qual pretendia celebração de termo de ajustamento de conduta que pusesse fim na ação civil pública 
ambiental nº 2009.38.02.001321-2, já devidamente sentenciada, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) não houve celebração 
de TAC; (ii) o Município de Uberaba acatou a Recomendação ministerial no sentido de não autorizar ou licenciar atividades no local em que funciona o 
porto de areia; e (iii) a questão encontra-se judicializada na ação civil pública ambiental nº 2009.38.02.001321-2 e na ação de reintegração de posse nº 
4130-83.2015.4.01.380, movida pela Cemig - Geração e Transmissão S.A, concessionária que opera o opera o lago da Usina Hidrelétrica de Volta 
Grande. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 
1.22.011.000021/2020-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1059 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ATIVIDADES 
FISCALIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PESSOAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FLORESTA NACIONAL DE PARAOPEBA. 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar eventuais irregularidades ocorridas no 
interior da Floresta Nacional de Paraopeba (FLONA Paraopeba), no Estado de Minas Gerais, administrada pelo ICMBio, decorrente da diminuição das 
atividades de fiscalização ambiental, tendo em vista que: (i) conforme apurado pela Procuradora da República oficiante, as dificuldades vivenciadas pelo 
órgão em suas atividades finalísticas estão diretamente relacionadas à ausência de quadro de servidores adequado à demanda de trabalho existente; (ii) 
já estão sendo adotadas providências pelo Ministério Público Federal, no âmbito do IC n. 1.10.000.000392/2016-81, inclusive com Recomendação 
expedida em setembro de 2019, visando à adoção de providências para a realização de concurso público, provimento de cargos e reposição contínua do 
quadro de pessoal do órgão ambiental. Precedente: IC n. 1.10.000.000375/2019-96; e (iii) ações corretivas estão sendo implementadas à medida que há 
rompimento de cercas ou invasão da unidade de conservação, dentro das possibilidades materiais e de pessoal atuais, ausente irregularidade que justifique 
a intervenção do MPF neste momento. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação 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). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUN DE SÃO JOÃO DEL 
REI/LAVRAS Nº. 1.22.014.000265/2017-92 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1459 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMAD). DESCOMISSIONAMENTO. 
FISCALIZAÇÃO. OBRAS EXECUTADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a implantação da Política Nacional de Segurança de Barragens em relação às barragens 1, 2, 3 e 4 da Mina do Chá, no de responsabilidade da Vale 
S/A, Município de Nazareno/MG, tendo em vista que: (i) a Semad informou que ocorreu a descaracterização das estruturas, seguindo os procedimentos 
consolidados na Instrução de Serviço SISEMA n.º 02/2018, e que `foi realizada fiscalização nas estruturas em 30 de agosto de 2017, situação onde foi 
lavrado o Auto de Fiscalização nº 75496/2017 (13582405) e relatado que as obras de descaracterização foram realizadas em conformidade com o plano 
de ação apresentado à FEAM, seguindo as recomendação da auditoria técnica de segurança de barragem. Na ocasião, foi registrado que as obras foram 
executadas conforme as especificações técnicas e, com base nas verificações de campo, tais estruturas deveriam ser retiradas do Banco de Declarações 
Ambientais - Módulo Barragens. O empreendedor foi notificado da decisão [...]'; (ii) a empresa comunicou obteve da Semad o atestado de 
descaracterização e exclusão das barragens do Banco de Declarações Ambientais (BDA); (iii) a ANM informou que as barragens 1, 2 e 3 da Mina do 
Chá não estão cadastradas no Sistema Integrado de Informações Ambientais (SIGBM) e que seriam incluídas em rota de vistoria; e (iv) conforme 
consignou o Membro oficiante, as referidas barragens foram descomissionadas antes da Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB (Lei Federal 
nº 12.334/2010 - art. 1º, Parágrafo Único) e da Portaria DNPM nº 70.389/2017 (Parágrafo Único do art. 1º). Também, o órgão estadual atestou que a 
descaracterização seguiu a recomendação da auditoria técnica de segurança de barragem, devendo as estruturas ser retiradas do Banco de Declarações 
Ambientais - Módulo Barragens. Precedente: 1.31.000.000228/2017-24 (585ª SO). 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). 144) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001489/2020-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1277 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO DO IBAMA. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Federal para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar a prática de crime contra a flora previsto 
no art. 38 e seguintes da Lei 9.605/98, consistente no descumprimento de embargo do IBAMA (TEI nº 585434-C) e impedimento de regeneração de uma 
área de 19,65 (dezenove vírgula sessenta e cinco) hectares de vegetação nativa, na Floresta Amazônica, para implantação de pastagem e atividade 
pecuária, no Município de Portel/PA, tendo em vista que existe interesse da referida autarquia ambiental na atuação, já que houve descumprimento de 
uma ordem federal, lavrada pelo IBAMA. Precedentes: PIC nº 1.23.000.000595/2020-03 (582ª SO) e NF Criminal nº 1.29.001.000004/2021-47 (583ª 
SO). 2. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela não homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000152/2021-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1387 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PRIVADA. APA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 
192 (cento e noventa e dois) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental 
competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº NFXKU3V1, 
lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs 
em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área privada, no interior da APA Estadual Triunfo do Xingu; e (ii) a mera atuação administrativa do 
Ibama no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021-28, 586ª SO. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
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homologação da declinação de atribuições, com a determinação de apuração cível pelo MPF nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 
146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JACAREZINHO-PR Nº. 1.25.005.000637/2015-16 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1407 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL E FERROVIÁRIO. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE ROLÂNDIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o 
estado de conservação dos imóveis que compõem a Estação Ferroviária do Município de Rolândia/PR, em razão de possíveis danos ao patrimônio 
histórico-cultural, tendo em vista que: (i) o projeto de restauração e revitalização do Armazém do Pátio Ferroviário foi aprovado pelo Iphan; e (ii) o 
município informou que o projeto já está aprovado, com procedimento licitatório em andamento pela CEF - contrato de repasse OGU 
903317/2020/MTUR/CAIXA, de modo que já está implementando as medidas necessárias para a efetiva restauração do bem público, não havendo 
necessidade da adoção outras medidas no âmbito do MPF neste momento. Precedente: 1.30.010.000065/2011-11. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 147) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000118/2021-86 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1442 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a prática do delito 
previsto no art. 34 da Lei 9.605/98, pois, durante patrulhamento aquático, foi encontrada uma rede de pesca em desacordo com determinação 
regulamentar, na orla da baía de Paranaguá, Município de Pontal do Paraná/PR, tendo em vista que não foi possível identificar a autoria delitiva por 
ausência de correlação do fato a qualquer pessoa, não havendo outra medida capaz de levar à obtenção de indícios objetivando sua identificação, nos 
termos da Orientação nº 26 da 4ª CCR. Precedente: 1.25.007.000019/2021-02, 584ª SO. 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). 148) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.000682/2013-11 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1469 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia anônima que relata 
construções irregulares em madeira e alvenaria situada às margens do rio Capibaribe, nas imediações da Ponte da Avenida Caxangá e área de mata ciliar 
abrangida pela Zona Especial de Proteção Ambiental Municipal Caxangá, inserida em terreno de marinha, Recife/PE, instaurado em 2013 tendo em vista 
que: (i) a SPU encaminhou ofício para a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade e para a Secretaria de Habitação Municipais para verificar a 
possibilidade de regularização da área; (ii) a Secretaria de Habitação sugeriu que a Secretaria de Meio Ambiente realize estudos necessários para avaliar 
a possibilidade de se proceder à regularização fundiária da área invadida; (iii) a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Recife 
vem realizando vistorias no local; e ( iv ) foi instaurado Procedimento Administrativo de Acompanhamento para monitorar as medidas adotadas pelo 
Município do Recife/PE, com vistas à fiscalização e eventual regularização fundiária de ocupações, pois o enfrentamento da questão em apreço demanda 
planejamento e execução de políticas públicas adequadas englobando medidas de regularização fundiária, como regularização, recuperação ou adequação 
do setor, nos termos da Resolução CNMP 174/2017, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida 
extrajudicial ou judicial por parte do MPF. Precedente: IC 1.33.005.000411/2014-62 (559ª SO). 2. Registra-se que a questão exposta é bastante complexa 
por envolver aspectos socioambientais, uma vez que as referidas ocupações decorrem de ausência de moradia por parte dos ocupantes, que são membros 
do Movimento Urbano dos Trabalhadores sem Teto (MUST). 3. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 4. Voto 
pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR com remessa à 1ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001445/2010-25 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1280 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO 
BÁSICO. EFLUENTES. LANÇAMENTO NO RIACHO CAVOUCO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental 
decorrente do lançamento de efluentes no Riacho Cavouco, que corta o Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife/PE, tendo 
em vista que: (i) conforme pontuado pelo Membro oficiante, tanto a UFPE quanto o Hospital das Clínicas da UFPE (HC/UFPE) vêm implementando 
medidas de regularização da destinação de seus resíduos; (ii) a UFPE está executando a limpeza e manutenção periódica do Riacho Cavouco, implementou 
programa de monitoramento do riacho, possui contrato de serviços de limpeza e sucção de dejetos das fossas sépticas das unidades acadêmicas do Campus 
Recife e tem plano de substituição, até 2024, das fossas por ligação direta com a rede de esgotos da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa); 
(iii) o HC/UFPE possui contratos com empresas licenciadas para a coleta de resíduos sólidos e hospitalares, dispõe, desde 2015, de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), bem como providenciou ligação de seu esgoto com a rede coletora da Compesa em 2015; 
(iv) considerando que, atualmente, apenas 32% (trinta e dois por cento) da cidade do Recife e Região Metropolitana dispõem de sistema de esgotamento 
sanitário, constatou-se que comunidades adjacentes à UFPE também lançam resíduos no Riacho Cavouco, por ausência de sistema de esgotamento 
sanitário, de modo que o riacho adentra no Campus Recife já impactado pela poluição; e (v) verificada a pendências de medidas a serem adotadas tanto 
pela UFPE como HC/UFPE e não havendo evidências de solução a curto prazo, bem como o feito estar tramitando há mais de 10(dez) anos, o Membro 
oficiante determinou a instauração de procedimento administrativo com o objetivo de "acompanhar as medidas adotadas pela UFPE e HC/UFPE para a 
adequação da destinação de seus resíduos, especificamente no que tange ao lançamento de efluentes no Riacho Cavouco.", como instrumento mais 
adequado até o deslinde da presente questão. 2. Representante não comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 
1º Resolução nº 87/2010-CSMPF, em razão de se tratar 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). 150) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000532/2013-33 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1400 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ZONA COSTEIRA. COLOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, CAMAS E QUIOSQUES NA PRAIA DO 
COTOVELO, EM PARNAMIRIM/RN. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA PREFEITURA. EXPEDIÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ausência de ato administrativo de autorização e regulação da colocação de cadeiras, 
mesas e camas na área, a disposição dos banhistas, na Praia do Cotovelo, além de falta de fiscalização pelo Município de Parnamirim/RN, tendo em vista 
que: (i) após Recomendação expedida pelo MPF, o Prefeito de Parnamirim encaminhou em interior teor o Decreto nº 5.850/2017, que dispõe sobre o 
funcionamento dos quiosques, trailers removíveis, barracas de bares e restaurantes localizados na orla marítima do Município de Parnamirim e dá outras 
providências; (i i) a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Parnamirim informou a relação de servidores responsáveis 
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pela fiscalização da área e que foram expedidas 31 notificações referentes a irregularidades ocorridas na Praia do Cotovelo; e (iii) conforme concluiu a 
Procuradora da República oficiante, houve por parte do gestor municipal e de seu Secretário o estabelecimento de um marco normativo de regulamentação 
de ocupação da área de praia do Município, bem como de um sistema de fiscalização, restando sanada a questão. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000963/2021-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1463 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. PESCA. TAINHA. TRANSPORTE SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar o crime previsto no art. 34 da Lei n. 9.605/1998, consistente no transporte de 375 
(trezentos e setenta e cinco) kg de tainha, espécie Mugil liza, sem comprovação de origem, no Município de Capivari do Sul/RS, tendo em vista, conforme 
consignou o Membro oficiante: (i) a impossibilidade de comprovar a origem ilegal do produto, nos termos do art. 2º da Portaria MPA/MMA nº 04/15, 
considerando-se que há autorização para a pesca dessa espécie mesmo no período de defeso, se realizada em lagoas do Sul do Brasil; e (ii) a conduta em 
análise constitui infração administrativa, segundo o art. 72, II, da Lei nº 9.605/98 e art. 35, inc. IV, Decreto nº 6.514/08, coibida administrativamente pela 
autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), e a apreensão do pescado, sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF 
Criminal nº 1.29.000.001079/2020-74-Rel. Nívio de Freitas, julg. em 21/5/2020, na 567ª SO. 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). 152) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.MARIA/SANTIAGO Nº. 1.29.008.000330/2019-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1488 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
PALEONTOLÓGICO. ATIVIDADE/OBRA POTENCIALMENTE POLUIDORA. LOJA HAVAN. SUPOSTO SÍTIO PALEONTOLÓGICO. 1. Não 
cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a instalação de atividade/obra potencialmente poluidora pela loja Havan, em local de 
suposto sítio paleontológico, sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes, no Município de Santa Maria/RS, tendo em vista que, em que 
pesem as diligências realizadas e o entendimento da Procuradora da República Oficiante, faz-se necessário que o Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) se manifeste nos autos acerca da regularidade ou não do licenciamento ambiental da obra no que tange ao patrimônio fossilífero 
ou paleontológico da região, considerando ser essa a principal autarquia federal interessada na gerência de referido patrimônio brasileiro. 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). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.DO LIVRAMENTO-RS Nº. 
1.29.009.000187/2021-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1470 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICOS. DESTINAÇÃO IRREGULAR DE 
EMBALAGENS. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar, 
em tese, o crime previsto no artigo 15 da Lei nº 7.802/89 e/ou 56 da Lei nº 9.605/98, em razão do armazenamento irregular de embalagens vazias de 
substâncias agrotóxicas, dentre elas recipientes do Produto Estrangeiro RHINO 75 WDG - Tafirel, sem registro no Mapa, Anvisa ou Ibama, substâncias 
perigosas ou nocivas a saúde humana ou ao meio ambiente, encontradas em propriedade particular do Município de Lagoa Bonita do Sul/RS, tendo em 
vista que: (i) o local de ocorrência dos fatos não está inserido em área de domínio federal, tratando-se apenas de um estabelecimento comercial particular 
(Granja Upacaray); (ii) o controle e a fiscalização sobre o uso e comércio de agrotóxicos é atribuição dos Estados e do Distrito Federal nos termos do art. 
10 da Lei nº 7802/89, cabendo aos seus órgãos fiscalizar a devolução e destinação adequada de embalagens de agrotóxicos vazias, bem como seu 
armazenamento, transporte, reciclagem e inutilização, nos termos do art. 71, II, alíneas "c" e "f" do Decreto nº 4074/2002; e (iii) não existem elementos 
suficientes nos autos para a caracterização da transnacionalidade da conduta, não havendo, portanto, lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses 
da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da CF/88 e da Jurisprudência 
do STJ (CC 127.183/MS). Precedentes: NF nº 1.29.007.000284/2019-19 (562ª Sessão Ordinária - 4.3.2020) e NF nº 1.29.009.000102/2019-90 (546ª 
Sessão Ordinária - 27.3.2019). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO Nº. 1.30.001.001410/2018-19 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1471 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 
OBRA DE ARTE. FAIXA MISS RIO DE JANEIRO. FURTO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar a prática de crime previsto no artigo 155 do Código Penal, ocorrido no Museu da Cidade de Lisboa, 
Portugal, entre os dias 13 e 13 de dezembro de 2012, da Obra de Arte Faixa de Miss Rio de Janeiro, de autoria de Arthur Bispo do Rosário, pertencente 
ao acervo do Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, vinculado ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, tombada pelo 
Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, estão ausentes os fortes 
indícios da autoria e, após o esgotamento das diligências, não se vislumbra qualquer linha razoável ou adequada de investigação para a obtenção de 
provas da autoria, referente a fatos com enorme lapso temporal (2012); e (ii) na hipótese de surgimento de novas provas, o feito poderá ser desarquivado, 
aplicando-se analogicamente as disposições contidas no artigo 18 do Código de Processo Penal e Súmula nº 524 do Supremo Tribunal 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). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-RJ Nº. 1.30.002.000064/2021-39 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1479 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO NO MAR. 
PLATAFORMA P-56 DA PETROBRÁS. BACIA DE CAMPOS/RJ. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar o 
descarte de 9,32 L (nove vírgula trinta e dois litros) de água de produção (solução oleosa), em desacordo com o artigo 4º da Resolução Conama 393/2007, 
originando uma feição oleosa de 1,13 km (um vírgula treze quilômetros) de extensão, campo petrolífero da Plataforma P-56, Bacia de Campos/RJ, sob a 
responsabilidade da Petrobrás, tendo em vista que é significante a extensão da mancha de óleo formada, qual seja, 1,13 km (um vírgula treze quilômetros), 
bem como é expressivo o valor da multa aplicada, (R$ 108.466,00 (cento e oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais)), sem a efetiva comprovação 
nos autos de seu pagamento. 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). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000154/2006-61 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1282 – Ementa: 
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PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. ÁREA 
DE PRAIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA PARTE NÃO EXECUTADA DO PROJETO PELA PREFEITURA DE NITERÓI. 
PROCESSO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO EM TRÂMITE NA SPU. RECOMENDAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. 
PROCESSO PENDENTE DE APRECIAÇÃO RECURSAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar ocupação indevida de área 
da União (restinga e área de praia), para abertura de via de acesso ao Clube Pampo e de estacionamento do loteamento Mathias Sandri, Praia de Itacoatiara, 
no Município de Niterói, tendo em vista que: (i) a área em comento é objeto de processo administrativo referente ao cancelamento de inscrição de 
ocupação pela SPU, tendo o então Superintendente Substituto já recomendado a suspensão do registro do ocupante e a remoção das edificações existentes, 
estando, atualmente, o processo pendente de apreciação recursal pelo Exmo. Sr. Ministro de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; (ii) a Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade juntou parecer técnico, onde reconhece que o local é de APP e recomenda à Procuradoria Geral 
do Município cancelar a abertura de Via de Acesso ao Clube e o estacionamento do loteamento Mathias Sandri. Posteriormente, a Prefeitura comunicou 
o cancelamento administrativo da parte não executada do projeto de loteamento, fundamentado na certificação técnica de que a área constitui APP; e (iii) 
conforme concluiu o Membro oficiante, os entes administrativos estão procedendo às providências necessárias para o saneamento do problema, não se 
vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outras medidas pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 157) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000293/2015-85 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1403 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE LAGOA. TERRENO DE MARINHA 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar diversas construções irregulares promovidas em Área de Preservação Permanente da Lagoa Maricá e Terreno de Marinha, ao longo da Estrada 
Beira da Lagoa, entre as Ruas 78 e 90 do bairro Cordeirinho, no município de Maricá/RJ, tendo em vista que, segundo o Procurador da República 
oficiante: (i) a Prefeitura informou que a área está inserida em zona de restrições legais do Plano de Alinhamento da Orla e Faixa Marginal de Proteção, 
e que vem monitorando os pontos de invasão e comunicado as ocorrências ao Inea, competente para atuar sobre as APPs; (ii) o Inea informou que vem 
monitorando os pontos de invasão nas áreas protegidas, sendo que a presente área sofre invasões desde 2005, encontrando-se atualmente com ocupações 
consolidadas (residenciais e comerciais) e, apesar de ter realizado algumas demolições, entende necessária a elaboração de um plano de governo para 
preservação e realocação de ocupações instaladas nas APPs e revitalização da região; (iii) a SPU não conseguiu confirmar se a área é Terreno de Marinha 
ou Acrescido, mas instaurou processo administrativo para mapeamento e individualização das ocupações em áreas da União, objetivando fornecer 
elementos à AGU, que deverá ainda examinar a hipótese de ajuizamento de demanda judicial ou regularização das ocupações; (iv) a questão requer a 
atuação conjunta de entes e órgãos públicos e a elaboração de um plano de governo para a área, a ser acompanhada pelo MPF. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público, ou no caso de representação anônima, 
como no caso. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de Processo Administrativo de Acompanhamento das 
medidas a serem implementadas pela SPU/AGU e município, objetivando a regularização das ocupações ou ajuizamento de demandas judiciais. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 158) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RESENDE-RJ Nº. 1.30.008.000214/2016-97 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1428 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. TERMO 
DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. ÁREA URBANIZADA. CUMPRIMENTO DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar a execução de TAC firmado nos autos do Inquérito 
Civil 1.30.008.000248/2013-39, englobando medida de reparação ambiental indicada pelo INEA/SUPMEP e pela Agência do Meio Ambiente do 
Município de Resende em face da construção de um prédio que parcialmente ultrapassou o limite de quinze metros do Rio Sesmaria, em área urbanizada 
e próxima ao centro do Município de Resende/RJ, tendo em vista que: (i) o particular adotou todas as medidas indicadas pelos órgãos ambientais, 
apresentando relatórios periódicos dos andamentos dos trabalhos referentes ao PRAD. Após o período de 4 (quatro) anos, o INEA/SUMPMEP realizou 
a derradeira vistoria no local objeto da compensação ambiental prevista no TAC e asseverou que houve o cumprimento integral das obrigações assumidas, 
conforme Relatório de Vistoria 0022.01.21 - OFMP; e (ii) consignou o Membro oficiante que após o retorno do presente procedimento da instância 
revisional do MPF, considerando a necessidade de regularização fundiária da área urbana de Resende, a qual ocupou as margens do Rio Sesmaria, este 
procedimento será apensado ao Inquérito Civil n° 1.30.012.000247/2002-72, como já determinado no TAC, em sua cláusula 2ª. 2. Dispensada a 
comunicação do 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). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000077/2015-08 - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1445 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRAIA. OBSERVAÇÃO SALVA-VIDAS. PREFEITURA DE ARRAIAL DO CABO. 
NÃO HOUVE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E/OU INTERVENÇÃO SOBRE DUNAS. SPU. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA 
REGULARIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível edificação irregular de posto de 
observação salva-vidas na Prainha, em Arraial do Cabo/RJ, tendo em vista que : (i) a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que a estrutura é satisfatória 
e o impacto ambiental é ínfimo, de modo que não houve supressão/intervenção em área de dunas; (ii) no tocante à regularização da ocupação, a SPU 
expediu ofício à Municipalidade questionando sobre seu interesse em permanecer na posse do bem e solicitando os documentos necessários para 
regularizar a ocupação; e (iii) conforme consignou o Membro oficiante, o posto de observação salva- vidas instalado na faixa de areia da Prainha consiste 
em edificação de inegável interesse público, especialmente para a segurança dos banhistas, e não causa impactos ao meio ambiente, sendo que a SPU já 
atua na esfera administrativa para a regularização do bem. 2. Dispensada a comunicação do representante acerca da promoção de arquivamento nas 
hipóteses de instauração do procedimento mediante 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). 160) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000108/2005-41 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1452 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FAIXA DE PRAIA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. MESAS E 
CADEIRAS. QUIOSQUES E RESTAURANTES. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado com o objetivo de apurar 
danos ambientais causados por quiosques/restaurantes em razão da ocupação de área de uso comum do povo e de área de preservação permanente, bem 
como ocupação indevida da faixa de areia por mesas e cadeiras, na Praia de João Fernandes, em Armação dos Búzios/RJ, tendo em vista que a questão 
foi judicializada, por meio da propositura da ACP nº 0000055-14.2007.4.02.5108 pelo MPF (na qual foi incluído o Município no polo passivo, 
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considerando sua inércia quanto as irregularidades perpetradas na Praia de João Fernandes), da Ação Popular nº 0000221- 41.2010.4.02.5108 e da Medida 
Cautelar Inominada nº 0000072-50.2007.4.02.5108, todas versando sobre o mesmo fato, ora investigado, havendo os processos sido sentenciados de 
forma conjunta, em 26/08/2020, em sentença que proveu parcialmente os pedidos, consoante cópia anexa (conforme Enunciado 11 - 4ª CCR). 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000233/2014-
41 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1455 – Ementa: PROMOÇÃO ADE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. CONEXÃO DE ILÍCITOS. 
APENSAMENTO DE AUTOS FÍSICOS AO PROCEDIMENTO ELETRÔNICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
possíveis danos ambientais causados pela construção do empreendimento Apart Hotel Golden Lake Residence pela Construtora Volendam, em Arraial 
do Cabo/RJ, tendo em vista que, em virtude da conexão dos ilícitos ora investigados com a apuração conduzida no Procedimento nº 
1.30.009.000297/2019-57, foi determinada a digitalização integral dos presentes autos físicos e o seu apensamento ao referido procedimento eletrônico 
(despacho anexo); Após o apensamento, o Procedimento nº 1.30.009.000297/2019-57 teve seu objeto ampliado, passando a "apurar os possíveis danos 
ambientais causados pelos empreendimentos Condomínio Blue Lake e Apart Hotel Golden Residence, ambos da Construtora Volendam, localizados no 
Município de Arraial do Cabo/RJ". 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 1.30.017.000535/2014-11 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1481 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APA 
PETRÓPOLIS. GESTÃO COMPARTILHADA. AUTORIZAÇÃO PARA PARCELAMENTO DO SOLO. INTERESSE LOCAL. ENUNCIADO 6/4ª 
CCR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possível descumprimento de autorização do 
Ibama para parcelamento e uso do solo relativo a loteamento situado possivelmente em APP que posteriormente transformou-se na Reserva Biológica 
Municipal Parque Equitativa (Decreto Municipal nº 5378/2009), local oriundo de fazenda particular em Duque de Caxias/RJ, tendo em vista que: (i) a 
APA Petrópolis afirmou que a Rebio não possui registro no SNUC, requisito para a regularidade das Unidades de Conservação; os limites da Rebio são 
exatamente os mesmos do loteamento e se sobrepõem parcialmente aos limites da APA Petrópolis, entretanto foi verificado que não houve nenhuma 
intervenção dentro da APA Petrópolis, área federal; (ii) a Secretaria de Meio Ambiente informou que há processo referente a poligonal/limites da Rebio 
em trâmite, com eventual TAC encaminhado à Procuradoria-Geral do Município e aprovação pelo MP Estadual; (iii) a APA Petrópolis possui gestão 
compartilhada (Portaria nº 123, de 20 de novembro de 2014), formada por representantes da administração pública federal, estadual e municipal e da 
sociedade civil; (iv) a atribuição do MPF em procedimentos civis e penais referentes a fatos lesivos ao meio ambiente ocorridos na APA Petrópolis, 
instituída por meio de ato normativo federal, exclui as hipóteses em que ocorra `a transferência da gestão e fiscalização dessa unidade de conservação 
para outro ente federado' e, sendo de interesse local o objeto do presente apuratório, justifica-se a atuação do MP Estadual em apurar suposta 
irregularidade, nos termos do Enunciado 6/4ª CCR; e (v) não incumbe à União o controle do uso e ocupação do solo urbano (CF, art. 182), cabendo ao 
Município de Petrópolis promover a regularização fundiária para fins de moradia, sobretudo pelo o que estabelece o artigo 9º da Resolução Conama nº 
369/2006 (Da Regularização Fundiária Sustentável de Área Urbana) apto a demostrar o interesse estadual no presente apuratório. Precedentes: PP 
1.30.020.000419/2020-91 (584ª SO) e 1.00.000.003096/2019- 21 (572ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.020.000164/2015-07 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1398 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO HÍDRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar poluição hídrica de poço em imóvel privado, adquirido mediante 
o Programa Minha Casa Minha Vida, no município de São Gonçalo/RJ, tendo em vista que, segundo Procurador da República oficiante, os documentos 
juntados aos autos demonstram que o poço é uma solução alternativa individual de abastecimento de água diversa da distribuída coletivamente, por meio 
de sistema coletivo de abastecimento, de modo que eventual poluição nas suas águas é questão a ser solucionada na esfera privada, fugindo do âmbito 
das atribuições do Parquet Federal. Precedentes: 1.30.008.000337/2019-71 e 1.14.006.000013/2014-91. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000442/2021-66 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1434 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE 
NACIONAL SERRA DOS ÓRGÃOS (COMPLEXO DO DEDO DE DEUS). INGRESSO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do ICMBio, para apurar o ingresso de 4 (quatro) montanhistas, que estavam 
a caminho de acessar a via de escalada Hans Patron, no interior do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Complexo do Dedo de Deus), sem autorização 
da autoridade ambiental competente, tendo em vista: ( i ) a atipicidade da conduta no aspecto penal, pois inexistiu dano ao meio ambiente, nos termos do 
art. 40 da Lei 9.605/98; e (ii) quanto ao âmbito civil, a aplicação de multa no valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais), apta a evitar a repetição da 
conduta, não havendo, portanto, outras medidas a serem adotadas no presente feito. Precedentes: NF Criminal nº 1.22.000.000457/2021-34 (585ª SO) e 
nº 1.22.000.000461/2021-01 (583ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000208/2018-
05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1348 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARNA DO VIRUÁ. 
AMPLIAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar os trabalhos administrativos promovidos pela ICMBio e pelo 
Estado de Roraima para ampliação do Parque Nacional do Viruá, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que a proposta de ampliação do referido 
Parque teve suas etapas técnicas finalizadas, prescindindo apenas da consulta aos demais órgãos que podem ter interface com a área; (ii) o ICMBI aduziu, 
ainda, que não foi constatado nenhuma irregularidade, conforme a análise da PFE/ICMBio, não havendo, porém, cronograma para finalização dos 
trabalhos, considerando que será necessária manifestação do Comitê Gestor do ICMBio sobre a matéria; e (iii) foi determinada a instauração de 
procedimento administrativo para acompanhar o processo de ampliação do Parque Nacional do Viruá, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, 
a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
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instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000023/2011-89 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1450 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. EDIFÍCIO 
NORMANDIE. FLORIANÓPOLIS/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia jornalística que relata risco de demolição 
do Edifício Normandie, prédio modernista com valor histórico para Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) o IPHAN esclareceu que não possui um 
procedimento administrativo para o tombamento do imóvel por entender que a construção, de forma isolada, não tem relevância em âmbito nacional; (ii) 
na esfera estadual, a análise do tombamento do prédio é objeto do Procedimento de Tombamento FCC nº 3189/2017, segundo a Fundação Catarinense 
de Cultura; e (iii) citada edificação foi tombada pelo Decreto Municipal nº 9.528, de 14.12.2011, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais 
no âmbito do MPF em razão da sua proteção patrimonial local. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000890/2020-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1379 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. FAUNA. 
PESCA. TAINHA. TEMPORADA 2020. COMUNIDADES TRADICIONAIS. ACORDO COM PESCADORES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para acompanhar as providências relativas à atividade de pesca da tainha, na temporada 2020, no âmbito de atuação do 11º Ofício da 
PR/SC, tendo em vista que: (i) a Secretaria Federal de Aquicultura e Pesca no Estado de Santa Catarina enviou documentação que relata que a Câmara 
Setorial da Pesca de Santa Catarina vem coletando informações para regulamentar o ordenamento pesqueiro da modalidade de arrasto de praia em Santa 
Catarina; (ii) após, informou que as embarcações pesqueiras enquadradas na modalidade de arrasto de praia que possuem o mesmo ponto de pesca, e 
onde não houver consenso, regime de parceria ou sociedade, terão acesso aos recursos pesqueiros por meio de rodízio dos lances de captura; (iii) a 
Assessoria Pericial do MPF elaborou o parecer técnico nº 737/2020, que registra as tratativas realizadas para o atendimento da demanda dos pescadores; 
e (iv) os entes envolvidos (Capitania dos Portos, Ibama, Superintendência Federal de Agricultura em Santa Catarina, Polícia Militar Ambiental e ICMBio) 
remeteram os relatórios de fiscalização das atividades de pesca da tainha na temporada 2020, atualmente já finda, com os resultados obtidos. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento, com remessa dos autos à 6ª CCR, para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 
6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000140/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1490 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS- 
TRATOS. ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃES). 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada a partir 
de representação, para apurar eventual delito previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/98, consistente na prática de maus-tratos contra animais domésticos, 
cerca de 15 (quinze) cachorros, que se encontram em uma casa, ao lado da Pousada Lena Rosa, no Município de Pomerode/SC, pois, segundo o 
representante, os animais ficam na parte dos fundos da casa (nos canis) e nunca ou raramente são soltos, tendo em vista que: (i) os fatos se referem à 
prática de maus-tratos contra animais domésticos de propriedade privada, não se constatando espécimes da fauna silvestre ameaçada de extinção; e (ii) 
está ausente lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na 
forma do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal e, por consequência, a atribuição do MPF para atuar no feito. Precedente: NF Cível nº 
1.20.000.000135/2021-60 - Rel. Juliano Baiocchi, julg. em 7/4/2021, na 585ª SO. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do sigilo 
dos seus dados. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000010/2017-55 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1483 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUEOLOGIA. 
MENÇÃO EM DISSERTAÇÃO: "ARQUEOLOGIA DA ESCRAVIDÃO NUMA VILA LITORÂNEA: VESTÍGIOS NEGROS EM FAZENDAS 
OITOCENTISTAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL/SC". 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar e existência de patrimônio 
arqueológico sem a devida proteção mencionado na Dissertação "Arqueologia da Escravidão numa Vila Litorânea: Vestígios Negros em Fazendas 
Oitocentistas de São Francisco do Sul/SC", sob a orientação de Dione Da Rocha Bandeira, tendo em vista que, a partir das 03(três) propriedades objeto 
do estudo, identificadas e escolhidas para a análise, que se situam na localidade Frias, Distrito do Saí, em São Francisco do Sul, o Iphan prestou 
informações no sentido de que os sítios arqueológicos Frias I, II e Estaleiro 1 foram homologados e se encontram cadastrados na base de dados do referido 
Instituto, não se vislumbrando, portanto, nesse momento, a necessidade de adoção de medidas adicionais pelo MPF, para fins de proteção do referido 
patrimônio arqueológico. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC 
Nº. 1.33.005.000920/2016-57 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1544 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. ARQUEOLOGIA. SÍTIO SAMBAQUI S2. 
PARQUE ESTADUAL DO ACARAÍ. SÃO FRANCISCO DO SUL/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a situação do 
Sítio Arqueológico denominado Sítio Sambaqui S2, situado no Parque Estadual do Acaraí, Município de São Francisco do Sul/SC, tendo em vista que: 
(i) não há indícios de ação antrópica no local, o Sítio encontra-se bem preservado e consta da Zona Histórico-cultural do plano de manejo do Parque 
Estadual do Acaraí, nos termos do Relatório de Vistoria do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (Ima) nº 018/2019/Acaraí e Parecer Técnico 
do Iphan nº 229/2019; (ii) foi determinada a juntada dos referidos Relatório e Parecer no Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000629/2019-21, que 
acompanha a regularização fundiária e a implementação do plano de manejo do citado Parque Estadual; e (iii) em consulta ao Sistema Único do MPF, 
consta no resumo desse procedimento de acompanhamento: (Política de Gestão e Plano e Manejo. Compensações Ambientais. Parque Estadual do Acaraí. 
Cumprimento de Sentença nº 5013024-59.2018.4.04.7201), no âmbito da PRM Joinville/SC, não restando, portanto, outras medidas a serem adotadas 
pelo MPF no presente inquérito civil. 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 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000042/2021-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1460 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta intervenção realizada em área de dunas e restinga, na orla 
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marítima do Município de Jaguaruna/SC, especificamente nos Balneários Copa 70 e Gravataí, em decorrência do corte de árvores do tipo Casuarina, 
tendo em vista que, após vistoria, o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina _ IMA/SC esclareceu que a área está vegetada por espécimes de 
Casuarina, reconhecida pela Resolução CONSEMA n.º 08, de 14 de setembro de 2012 como espécie exótica invasora no Estado de Santa Catarina e por 
isso, sua erradicação não traz impacto negativo ao meio ambiente, ademais, informou que não houve outras intervenções que causassem danos ambientais 
na localidade. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 
1.33.007.000103/2015-06 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1319 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PREPS. DIFICULTAR 
AÇÃO FISCALIZATÓRIA. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar 
eventual prática do delito do art. 69 da Lei nº 9.605/98, decorrente de dificultar a ação fiscalizatória, em virtude de não manter em funcionamento o 
equipamento de rastreamento PREPS em embarcação, no município de Abdon Batista/SC, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro 
oficiante, foi oferecida a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, aceita pelo investigada, judicializando a matéria no âmbito do processo nº 
5000699- 38.2021.4.04.7204/SC, conforme termo de acordo juntado aos autos, nos termos do Enunciado nº 11/4ªCCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000205/2015-13 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1320 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 
ENUNCIADO Nº 11/4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade ambiental relativa à degradação 
ambiental em uma área de 665 m² (seiscentos e sessenta e cinco metros quadrados), em área de preservação permanente, dentro dos limites da APA da 
Baleia Franca e em terreno e acrescidos de marinha, no Município de Imbituba/SC, tendo em vista que foi judicializada a questão por meio do ajuizamento 
de Ação Civil Pública, autos nº 5000470- 42.2021.4.04.7216, em curso perante a Subseção da Justiça Federal em Laguna/SC, visando a recuperação 
integral do dano e pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme peça inicial anexada 
em atenção ao Enunciado nº 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.34.001.002210/2021-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1473 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL E IMATERIAL. FORMAS DE EXPRESSÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar suposta irregularidade por parte da Funarte pelo atraso no pagamento dos artistas contemplados nos processos seletivos referentes aos prêmios 
"Arte Em Toda Parte" e "Respirarte", no Município de São Paulo/SP, tendo em vista a repetição de objeto com o PP n. 1.30.001.000916/2021- 06, 
instaurado um dia antes. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000065/2021-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 939 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO/CONTROLADO. TRASPORTE 
DE DIESEL S500. 1. Tem atribuições o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar suposta prática do crime previsto 
no artigo 56 da Lei 9.605/98 consistente no transporte de óleo diesel S500 em desacordo com a legislação vigente, no Município de São José do Rio Preto/SP, 
tendo em vista que não restou demonstrada a ocorrência de lesão a bens, serviços ou interesses da União, ou de entidade autárquica ou empresa pública federal 
para justificar a competência da Justiça Federal. Precedente: 1.34.029.000099/2020-40. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 176) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA-TO Nº. 1.36.001.000214/2017-14 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1405 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA E ATMOSFÉRICA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ocorrência de danos provocados por empresa de papel e celulose ao meio ambiente, por meio de poluição 
hídrica e atmosférica, e à população ribeirinha do Município de Praia do Norte do Tocantins/TO, em razão do seu funcionamento às margens do Rio Tocantins, 
tendo em vista que, segundo Procurador da República oficiante: (i) as visórias e análises feitas pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado não verificaram 
desconformidades com a legislação ambiental, tendo a empresa cumprido com as condicionantes da Licença de Operação, relativas ao lançamento de efluentes 
no rio e de gases decorrentes da atividade na atmosfera; (ii) o odor exalado que ensejou a instauração deste procedimento foi um fato isolado decorrente de 
liberação de gases; (iii) não há elementos de provas nos autos de ocorrência de danos ambientais. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 
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##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00410831-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA NONA - SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 16 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 14h30, teve início a 589ª Sessão Ordinária de Revisão, 

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

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

Secretariados pela Secretária Executiva, Júlia Furiati Camargo; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas; 
foram deliberados nessa Sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC Nº. 1.33.000.000492/2021-70 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 911 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA 
DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ESPÉCIE EXÓTICA. JAVALI ( SUS SCROFA). DEIXAR DE APRESENTAR 
INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. RELATÓRIO DE MANEJO DE FAUNA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
a ausência de apresentação, no prazo legal, de informações ambientais referentes ao controle de fauna, espécie exótica, Javali (Sus scrofa), por meio do 
preenchimento e entrega dos relatórios de manejo de fauna, junto ao Sistema Integrado de Manejo de Fauna (SIMAF), fato ocorrido no Estado de Santa 
Catarina, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo membro oficiante, a conduta não configura ilícito penal, mas apenas infração administrativa, 
nos termos do art. 70 da Lei nº 9.605/98, uma vez não caracterizada obrigação de relevante interesse ambiental; (ii) não há indícios de dano efetivo ao 
meio ambiente ou à saúde pública sujeita à reparação ou compensação cível; e (iii) as informações prestadas nos autos revelam a atuação do órgão 
ambiental, com a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo como base para a dosimetria a INC nº 2/2020 e sanção 
pecuniária prevista no Decreto nº 6.686/2008 variando entre R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), não se vislumbrando, ao 
menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: NF n. 1.31.003.000224/2020-
11 (580ª SO, de 02/12/2020) 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-
INQ-0809493-09.2018.4.05.8100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1213 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MINERAÇÃO. AREIA. DELITOS DOS ARTS 55 DA LEI 9.605/98 E 2º DA LEI 
8.176/91 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a autoria e materialidade dos delitos dos arts 55 da Lei 9.605/98 e 2° da Lei 
nº 8.176/91, consistentes na lavra ilegal de areia no Rio Curu nas proximidades de Curral Grande, no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, tendo 
em vista que: (i) se trata de área em parte com título minerário no extinto DNPM, com Guia de Utilização e licença ambiental concedida em 19.08.2016, 
que, segundo o titular, sofreu lavra ilegal praticada por terceiros a partir de julho/2016; (ii) não foi identificada a autoria delitiva, apesar das inúmeras 
diligências feitas, tais como a identificação de veículos localizados na oportunidade da vistoria dos fiscais do DNPM, a oitiva dos proprietários/detentores 
destes veículos e dos representantes legais das empresas referidas nos autos; (iii) conquanto não tenham sido ouvidos o titular do título minerário e pessoa 
por este indicada como autora do delito, não foram colhidos qualquer elementos de informação, na data dos fatos, que possam servir à comprovação de 
responsabilidade deste suposto autor `pelos fatos sob investigação¿, nenhum dos depoentes chegou a apontar referida pessoa como tendo praticado lavra 
ilegal, e, por outro lado, restou comprovado que o local é explorado ilegalmente com frequência; (iv) além disso, o relatório fornecido pelo DNPM não 
fornece certeza quanto à lavra ilegal no período apurado (julho/2016). 2. Necessária atuação na esfera cível, objetivando apurar danos ambientais e à 
União pela extração ilegal de areia na área identificada pela Cemace em 2020, na Manifestação nº 5579925 (coordenadas: Al- 472836.09 E/ 9595002.53 
S, A2- 472746.66 E/ 9594925.74 S e A3- 473064.11 E/ 9595926.79 S), ou seja, em vários pontos e por meio de vários barramentos (buracos) e rotas de 
fuga (caminhos), em prejuízo do escoamento das águas do Rio Curu. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto por homologar a promoção de arquivamento, com a determinação de instauração de 
procedimento cível. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 3) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. JF/CE-
PETCRIM-0802767-14.2021.4.05.8100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 857 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. INFORMAÇÃO FALSA NO CADASTRO TÉCNICO 
FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO DE EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de 
falsidade ideológica (art. 299 do CPB) e de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora em matéria ambiental (art. 69, Lei 9.605/98), consistente na 
apresentação de informação falsa, referente ao porte econômico da empresa Líder Petróleo Ltda e, no Cadastro Técnico Federal (CTF), por ter declarado 
o porte econômico da empresa como pequeno quando o registro da empresa na Receita Federal indica que a mesma possui porte médio ou grande, em 
Fortaleza/CE, tendo em vista que: (i) os fatos apurados constituem infração administrativa, prevista no art. 81 do Decreto 6.514 de 28 de julho de 2008, 
sujeita a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração 
cometida; e (iii) as medidas adotadas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), 
aplicando-se ao caso a Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedentes: NF 1.29.006.000051/2020-60; IP JF/CE-INQ-0813767- 45.2020.4.05.8100. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.000366/2021-16 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 622 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA 
DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. IRREGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). 1. Cabe o arquivamento de notícia 
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de fato criminal destinada a apurar suposta irregularidade cadastral junto ao Cadastro Técnico Federal - CTF/APP, consistente na apresentação de 
informação falsa quanto ao porte econômico de sociedade empresária, tendo em vista que: (i) se trata de irregularidade formal, caracterizada como 
infração administrativa, nos termos dos arts. 70, §1º, e 72, II, da Lei 9.605/98, bem como dos arts. 3º, II e 81, caput, ambos do Decreto nº 6.514/08; (ii) 
a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, com aplicação de multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais); e (iii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000109/2021-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1156 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. 
ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato instaurada a partir de peças de 
informações do Ibama, para apurar eventual prática de crime previsto nos art. 38 e seg. da Lei n. 9.605/98, consistente em destruir 235 (duzentos e trinta 
e cinco) hectares de vegetação nativa, objeto de preservação especial, sem licença ambiental da autoridade competente, dentro da APA Estadual Triunfo 
do Xingu, no Município de São Feliz do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) segundo informações do Ibama (AI nº G7D0XVA7), a infração ambiental 
ocorreu em área privada, não havendo, portanto, ofensa/lesão direta a bens e serviços de interesse da União ou suas autarquias e empresas públicas, na 
forma do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal; e (ii) a mera atuação administrativa do IBAMA no feito não representa fator determinante para a 
fixação da competência federal. Precedente: NF Criminal nº 1.23.005.000047/2021-14 (585ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a 
determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 6) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-RO Nº. 1.31.000.001191/2019-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1275 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL 
(PIC). MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. TERRAS INDÍGENAS. MEDIDAS DE COMBATE À 
EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA E GRILAGEM DE ÁREAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para acompanhar as medidas adotadas no combate à exploração ilegal de madeira e grilagem de áreas especialmente 
protegidas, terras indígenas e unidades de conservação no Distrito de Surpresa, Município de Guajará- Mirim/RO, tendo em vista que: (i) A Funai atendeu 
a requisição ministerial, apresentando relatório de atividades executadas na região entre os dias 13 e 22 de agosto de 2019. As fiscalizações ocorreram 
nas TIs Rio Guaporé e Sagarana, constatando, em suma, derrubadas e indícios de extração ilegal de madeiras do interior da TI, além de rastros de invasões. 
Apesar dos relatos apresentados demonstrarem de forma genérica a prática criminosa, sem indicação e autoria certa ou ao menos norte investigativo, 
consta que informes referente a supostos responsáveis foram repassados à Polícia Federal por meio do Ofício SEI 1543595; (ii) a Delegacia de Polícia 
Federal discorreu sobre as investigações realizadas para apurar crimes ambientais em terras indígenas de sua circunscrição, de onde se observa grande 
ênfase de atuações nos anos de 2017 e 2018. Quanto a informações sobre desmatamentos mais recentes, constam a instauração dos seguintes Inquéritos 
Policiais: IPLs 2020.0007690 - DPF/GMI/RO; 2020.0007999- DPF/GMI/RO; 2020.0007636 - DPF/GMI/RO; 2020.0076772 - DPF/GMI/RO; 
2020.0048320 - DPF/GMI/RO; 2020.0007904 - DPF/GMI/RO; 2020.0010617 - DPF/GMI/RO; 2020.0006939 - DPF/GMI/RO; 2020.0004384- 
DPF/GMI/RO; e (iv) concluiu o Membro oficiante que, em face da inexistência de objeto delituoso certo e delimitado, não há norte investigativo plausível, 
desvirtuando a natureza do procedimento investigatório criminal. Considerando, ainda, que Inquéritos Policiais visando apurar crimes ambientais 
praticados no Distrito de Surpresa presididos pela PF sujeitam-se ao controle externo ordinário do MPF, é desnecessário, por ora, instaurar Procedimento 
Administrativo com o escopo de acompanhar as medidas adotadas acerca do tema. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 1.34.001.004288/2019-66 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1231 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. AÇÕES 
FISCALIZATÓRIAS DO IBAMA EM 2019. MENSURAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado a partir do Ofício 
373/2019-4ªCCR, por meio do qual a 4ª CCR solicitou aos membros oficiantes na área ambiental que mensurassem as atividades fiscalizatórias do Ibama 
previstas para o ano de 2019, no Estado de São Paulo, pelas respectivas Procuradorias da República nos municípios de Campinas, São José do Rio Preto, 
Ribeirão Preto e Santos, tendo em vista que, diante do lapso temporal e, considerando que a inação administrativa já se encontra judicializada, havendo, 
inclusive, ações de improbidade em face do desmantelamento do sistema de comando e controle na esfera administrativa,o arquivamento deste feito é 
medida que se impõe. 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). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS/MOGI Nº. 
1.34.006.000355/2019-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1230 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ÁGUA. PCH SALESÓPOLIS/SP. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o cumprimento da Política Nacional de Segurança de Barragens, desconformidade da segurança 
da Barragem PCH Salesópolis com a Lei 12.334/10, empreendimento sob a responsabilidade da Empresa Concessionária Cobuccio e Almeida Energia 
Ltda, em Salesópolis/SP, tendo em vista que: (i) foram cumpridas as 03(três) determinações e 02(duas) recomendações expedidas à empreendedora, pela 
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) a saber: (a) foram cumpridas a Determinações D.1 e D.2 pela empreendedora, 
de apresentação de cronograma detalhando as ações e contendo previsão de elaboração do Plano de Segurança de Barragem (PSB) e comprovação de 
que o Plano de Ação e Emergência (PAE) foi enviado aos órgãos competentes (Prefeituras de Salesópolis, Biritiba Mirim e Defesa Civil de SP), conforme 
informações da Aneel; (b) a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) informou que os documentos PSB e PAE estão atualizados 
em sem pendências, conforme análise empreendida pela Arsesp, por meio do Relatório de Fiscalização RF nº 0009/2019-ARSESP-SFG; e (c) a 
Determinação D.3 e Recomendações R.1 e R.2 foram cumpridas, considerando que a empreendedora informou que todas as ações necessárias junto à 
Sabesp estavam sendo tomadas em conformidade com as reuniões já realizadas na Superintendência - Unidade Leste, bem como informou que a empresa 
junto à Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento 'notificaram a SABESP via ofício de nº DE042/2019 de 04 de setembro de 2019, 
solicitando que a SABESP tome providências em imediato para a mudança do local de capitação de água e realocação das adutoras ancoradas nos berços 
de apoio do conduto forçado da Usina", fatos estes noticiados à Arsesp; (ii) a Arsesp, conveniada da Aneel para descentralização das atividades de 
fiscalização, realizou uma ação presencial no período de 14/02/2019 e 18/06/2019, e, de forma complementar, realizou reuniões com a empreendedora 
da barragem em 27/09/2019, 08/10/2019 e 17/10/2019, o que evidencia efetiva adoção de medidas fiscalizatórias na PCH Salesópolis; e (iii) a SFG e a 
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empreendedora informaram que estão adotando as medidas complementares para segurança de barragens, em observância ao princípio da prevenção, 
expostas pela 4ª CCR, no voto 4833/2019, exarado nos autos do IC nº 1.34.006.000375/2016-51. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 9) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-1004408-72.2020.4.01.3000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1587 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA CHICO 
MENDES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a eventual prática do crime tipificado no art. 40 c/c 40- A, §1º, da Lei n. 
9.605/98, em razão do desmate de 8,54 (oito vírgula cinquenta e quatro) hectares de floresta nativa no interior da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, 
no Município de Sena Madureira/AC, tendo em vista que: (i) elementos nos autos demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de 
agricultura de subsistência pessoal e da família, nos termos da excludente de ilicitude do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; e (ii) o infrator não 
possui vínculo empregatício e utiliza a área como fonte de sobrevivência, plantando mandioca, milho e demais gêneros que são utilizados para o sustento 
de sua família, além de criar uma pequena quantidade de boi. Precedente: JF-AC-INQ-1002551- 88.2020.4.01.3000, 583ª SO. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG Nº. JF/MOC-INQ-1002943-
32.2020.4.01.3807 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1586 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CATIVEIRO. PAPAGAIO. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito policial instaurado para apurar o crime previsto no art. 29, §4º, I, da Lei nº 9.605/98 por ter em cativeiro 03 (três) espécimes de papagaio-
verdadeiro sem autorização válida no Município de Montes Claros/MG, tendo em vista que: (i) segundo o Procurador oficiante, restou demonstrada a 
boa-fé da investigada, pessoa idosa e humilde, que não possuía o pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta na medida em que tentou regularizar a 
posse dos animais silvestres ao ajuizar a ação que deu ensejo ao presente inquérito policial; e (ii) quanto ao aspecto civil, o ato em análise foi coibido 
administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo suficiente para repreender 
o autuado e desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800312-68.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1552 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE 
INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano 
e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/93, em razão de suposta prejudicial heterogênea 
obrigatória consistente na necessidade de se aguardar a definição, na esfera cível (ACP n. 0800392-37.2017.4.05.8502), de questões relativas à existência 
ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), estando a ação cível em fase de instrução processual, ainda que em primeiro grau, em razão de 
ser nessa seara decidida a questão da obrigação, ou não, da reparação integral dos danos ambientais por parte dos responsáveis pelas edificações, o que 
seria muito difícil de ser solucionado, nesse momento, no âmbito criminal. Destaca-se que houve decisão da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Sergipe (Estância) nos autos da ACP originária (n. 0800002-72.2014.4.05.8502), proferida no AI n. 082225-900000000.2014.4.05.8500, a qual 
determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, o corte do fornecimento de energia e a remoção dos obstáculos que 
impeçam ou dificultem o acesso à praia. Precedente: JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. Voto pela homologação da suspensão de IPL, 
pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou por outras deliberações(Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 12) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.000.003745/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1118 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE. INFORMAÇÃO FALSA NO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SICAR). 
REMESSA À 2ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o crime tipificado no art. 69-A da Lei 9.605/98 em 
razão da apresentação de informação falsa em sistema oficial de controle (SICAR) ao declarar 85,47 (oitenta e cinco vírgula quarenta e sete) ha como 
área consolidada e 142,20 ha (cento e quarenta e dois vírgula vinte hectares), de uma área total de 228,78ha (duzentos e vinte e oito vírgula setenta e oito 
hectares), que não apresentava ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, fato ocorrido em Boca do Acre/AM a partir da Operação Controle 
Remoto, tendo em vista que: (i) a conduta descrita nos autos não encontra tipificada na Lei nº 9.605/1998, mas infração administrativa prevista no art. 82 
do Decreto nº 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 
apuração destas infrações e dá outras providências; e (ii) sem desconsiderar a independência e autonomia das esferas cível, penal e administrativa, as 
informações dos autos demonstram que a adoção de medidas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa R$ 111.500,00 (cem e onze 
mil e quinhentos reais) atendeu aos objetivos de repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta no caso concreto, de modo que alcançados 
o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. 
Na esfera cível, com relação ao dano ambiental objeto do Auto de Infração nº VLAYP8D, referente à área declarada consolidada da citada área (Colônia 
são Sebastião), consistente na destruição de 45,613 ha (quarenta e cinco vírgula seiscentos e treze hectares) de floresta nativa, objeto de especial 
preservação, no período entre 12/06/2015 e 20/10/2015, sem autorização ambiental, foi objeto da Notícia de Fato nº 1.13.000.003647/2020-3, declinada 
ao Ministério Público Estadual em razão de não haver interesse federal na questão. Isso, considerando que a área de Reserva Legal que necessariamente 
deveria ser de 80% (oitenta por cento), nos termos do art. 12, I, ¿a¿ da Lei 12.651/12, por se tratar de floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, foi 
declarada apenas 142ha de reserva legal, ou seja, somente 62,15% (sessenta e dois por cento) do total, conforme consta do Relatório do órgão ambiental. 
3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 2ª CCR, para fins de exercício de sua função revisional, considerando a prática 
de eventual crime tributário. - Deliberação: Retirado de pauta pelo relator. 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PAULO 
AFONSO - BA Nº. 1.14.000.001053/2006-09 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1692 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL LINHA DE TRANSMISSÃO. REGULARIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularização das 
linhas de transmissão do Complexo Hidroelétrico de Paulo Afonso, no total de 18 (dezoito) linhas de transmissão, tendo em vista que: (i) o IBAMA 
informou que 10 (dez) linhas de transmissão encontram-se licenciadas pelo IBAMA (licença de operação nº 1238/2014, emitida em 24/07/2017) e 1 
(uma) foi desativada (SE CAPUXU); (ii) a CHESF aduziu que 6 (seis) linhas de transmissão são dispensadas de licenciamento; (iii) a regularidade das 
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linhas nº 7 e 14 é objeto de apuração na Notícia de Fato nº º 1.14.006.000206/2020-91, devido a dúvidas acerca da regularização; (iv) segundo informações 
prestadas pela CHESF e pelo IBAMA, as linhas de transmissão 1, 4, 11, 13 e 16, encontram-se integralmente situadas no estado da Bahia, de modo que 
o processo de licenciamento seria de atribuição do componente ambiental estadual, conforme despacho de declinação promovida na Notícia de Fato nº 
1.14.006.000086/2021-11; e (v) considerando o saneamento das irregularidades das linhas de transmissão nº 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 e 17 e da desativação 
da linhas de transmissão nº 18, não existem irregularidades a serem apuradas no presente procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002450/2020-48 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1600 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental 
decorrente da execução de obra municipal, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes, na praia de Boa Viagem, no Município de 
Salvador/BA, tendo em vista que: (i) a SPU informou que a obra em questão já estava concluída, com autorização judicial da 13ª Vara Cível da Bahia; e 
(ii) a obra possuía licença ambiental emitida pela Prefeitura de Salvador (Portaria SEDUR nº 345/2019), não havendo irregularidades ambientais a serem 
apuradas no presente procedimento. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO DO SUL Nº. 
1.21.000.000872/2021-25 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1572 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO 
(CASCALHO). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada em razão de diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal em 
Mato Grosso do Sul, a pedido do MPF, no bojo da NF nº 1.21.001282/2020-39, instaurada a partir de representação, e da NF nº 1.21.000.002114/2020-
61, instaurada a partir de informação da Polícia Federal/MS, para apurar suposta extração ilegal de minérios (cascalho), na zona rural de Porto 
Murtinho/MS, prática, em tese, de crime previsto no art. 55, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista, conforme consignou o Membro oficiante, a atipicidade 
da conduta, uma vez que se trata de extração de minério (cascalho) para utilização em obras públicas realizadas pelo Município de Porto Murtinho/MS, 
consistentes no encascalhamento da estrada de acesso às fazendas, bem como na recuperação das estradas internas destas, configurando hipótese de 
dispensa de título minerário, prevista nos artigos 2º, parágrafo único, e 3º, §1º, do Decreto Lei nº 227/67; 2 . Considerando as informações prestadas pela 
ANM, com relação a eventuais danos ambientais ocorridos, em tese, nas áreas referidas, e que serão objeto de apuração no âmbito da agência reguladora, 
o Membro oficiante encaminhará cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul para conhecimento e providências que 
julgar cabíveis na esfera cível, em atenção ao disposto no Enunciado nº 7 - 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 3. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com o envio 
de cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul para conhecimento e providências que julgar cabíveis na esfera cível, 
em atenção ao disposto no Enunciado nº 7 - 4ª CCR. - 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. 
1.22.000.003564/2016-57 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1596 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO. BARRAGEM 
DESCARACTERIZADA E DESCADASTRADA DO SIGBM. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança e a 
estabilidade da Barragem B 5 (classe B, Dano Potencial Associado alto e Categoria de Risco baixo), operada pela empresa CSN S/A, em Congonhas/MG, 
tendo em vista que: ( i ) consoante relatório técnico juntado pelo empreendedor, a barragem foi completamente removida/descaracterizada, não se 
encontrando, atualmente, inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), instituída pela Lei nº 12.334/2010; (ii) a Feam informou que 
realizou vistoria na estrutura e considerando que a Barragem B 5 deixou de apresentar características de barramento, será descadastrada do Banco de 
Declarações Ambientais (BDA) e está desobrigada de atender as determinações das Deliberações Normativas COPAM 62/2002; COPAM 87/2005 e 
COPAM 124/2008; e (iii) em consulta ao Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM) da ANM, verificou o Membro oficiante que 
a estrutura objeto dos presentes autos foi descaracterizada e descadastrada, conforme cópia anexada. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003581/2016-94 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1509 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE 
BARRAGEM. MINERAÇÃO. BARRAGEM PACIÊNCIA. COMPLEXO MINERÁRIO SANTA ISABEL. MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE 
LTDA. ITABIRITO/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração 
(GT Mineração), para apurar a segurança e estabilidade da Barragem denominada Paciência, pertencente ao Complexo Minerário Santa Isabel da 
empreendedora Serras do Oeste Ltda, localizada no município de Itabirito/MG tendo em vista que: (i) o Parecer Técnico nº 2017/2019 SPPEA/MPF 
esclareceu que a barragem, alteada a jusante e com vazão de projeto decamilenar, está classificada na categoria B, de risco baixo e Dano Potencial 
Associado Alto, encontra-se paralisada e em condições de manutenção adequadas, com Plano de Segurança, Declaração de Estabilidade e Plano de Ação 
Emergencial, sendo que a estabilidade foi considerada satisfatória por atender os padrões mínimos exigidos, inclusive hidráulica da barragem, concluindo-
se que não há motivos técnicos para a atuação do MPF; (ii) porém citado Parecer Técnico anotou a existência de recomendações técnicas acerca da 
estabilidade que ainda não foram concluídas, entre quais, nova análise de estabilidade do maciço e reconformação do canal da ombreira direita com 
correção da declividade e da manilha de saída, conforme Documento Diefra 1244/2019, e necessidade de realização de novos ensaios laboratoriais nos 
materiais da barragem, conforme última vistoria/2019, e que, quanto ao Plano de Ações Emergenciais, restariam algumas pendências, como a aquisição 
de sirenes e mapeamento e cadastramento das casas passíveis de serem atingidas por mancha de inundação, de modo que as medidas devem ser 
acompanhadas por meio de Procedimento Administrativo de Acompanhamento a ser instaurado. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de 
instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento das medidas faltantes com relação à estabilidade, ações emergenciais e vistoria, 
elencados no Parecer Técnico nº 2017/2019 SPPEA/MPF. - 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 - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.003618/2016-84 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1541 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SEGURANÇA DE BARRAGENS. MINERAÇÃO. BARRAGEM VII. COMPLEXO CÓRREGO DO 
FEIJÃO. BRUMADINHO/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no curso da Ação Coordenada sobre Segurança de Barragens da 4ª 
CCR (GT Mineração), para apurar a segurança da Barragem denominada Barragem VII, situada a jusante da Barragem I (que se rompeu em 25/01/2019), 
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Complexo Minerário Córrego do Feijão, operada pela Empresa Vale S/A, localizada em Brumadinho/MG, tendo em vista que, conforme consignado 
pelo Membro oficiante e constatação no Sistema Único do MPF, a apuração das repercussões cíveis e criminais relativas ao rompimento da Barragem I 
e danos às Barragens IV, IV-A, VI e VII, do referido Complexo Minerário, já está sendo tratada no IC nº 1.22.000.000276/2019-93, que se encontra em 
trâmite no 26º Ofício Ambiental da PR/MG, sob atuação da FT Brumadinho. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003666/2016-72 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1548 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGEM CAVA 
CAUÊ. EMPRESA VALE S/A. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito da Ação Coordenada de segurança de Barragens de 
Mineração (GT Mineração), da 4ª CCR, para apurar a segurança e estabilidade da Barragem denominada Cava Cauê, operada pela empresa Vale S/A, 
localizada no Município de Itabira/MG, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, a Assessoria Pericial da PR/MG, em seu Relatório 
Técnico, aduziu que tal estrutura se encontra abaixo do terreno natural, não se caracterizando como barragem, uma vez que se trata de "cava exaurida 
que está sendo recuperada através da deposição de estéril e rejeitos provenientes de outra frente de lavra", e que a referida estrutura não está inserida na 
Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000241/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1577 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE 
DE MADEIRA SEM ATPF. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar o transporte de 
22,81 (vinte e dois vírgula oitenta e um) m³ de madeira (10 toras), da essência ipê roxo, sem cobertura de ATPF, no Município de Uruará/PA, prática, 
em tese, de crime previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista que, considerando o tipo penal e a data do fato, que remonta ao 
ano de 2008, a pretensão punitiva do Estado se encontra fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 2. Quanto à 
esfera não penal, a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que apreendeu a madeira irregular e o caminhão 
utilizado no transporte, e aplicou multa fixada em R$ 6.844,50 (seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), tendo sido o valor da 
multa quitado, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de medidas adicionais por parte do MPF. Precedente: NF 
Criminal nº 1.23.002.000092/2021-91-Rel. Nicolao Dino, julg. na 585ª SO, em 07/04/2021. 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). 21) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.003.000293/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1605 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal 
instaurado a partir de peças de informações do Ibama, para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, consistente em 
destruir 331,5 (trezentos e trinta e um vírgula cinco) hectares de floresta nativa do Bioma Amazônico, objeto de preservação especial, no Município de 
Altamira/PA, Distrito de Castelo dos Sonhos, tendo em vista que, conforme apurou o Membro oficiante, a área em questão é extensão do desmate inicial 
de 302,2 (trezentos e dois vírgula dois) hectares perpetrado por M. S., que avançou até a marca de 1.734,32 (um mil setecentos e trinta e quatro vírgula 
trinta e dois) hectares, abrangendo não só o que seria do seu domínio, mas atingindo o domínio de imóveis rurais vizinhos, objeto da ACP nº 1002133-
45.2020.4.01.3908 e Ação Penal nº 1001201- 57.2020.4.01.3908, ambas em trâmite na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba-
PA, estando o objeto do presente feito integralmente abarcado nas referidas ações judiciais, conforme peças iniciais anexadas, em atenção ao Enunciado 
nº 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ-PR Nº. 1.25.007.000119/2021-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1430 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. PESCA. PETRECHO PROIBIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de 
comunicação de ocorrência pela Primeira Companhia de Policiamento Ambiental (BPAMB), para apurar eventual delito ambiental, tipificado no art. 34 
da Lei 9.605/98, consistente na apreensão, durante patrulhamento aquático, de 01 (uma) rede de pesca armada, em espera fixa, a menos de 10 (dez) 
metros da encosta rochosa, em desacordo com determinação regulamentar, na Ilha Guarazinho, Município de Guaraqueçaba /PR, tendo em vista que, 
conforme consignou o Membro oficiante, não se mostra presente qualquer elemento que correlacione o fato supostamente ilícito a alguém, nem tampouco 
se constata qualquer diligência adequada à obtenção de provas relativas ao indício de autoria do delito ora investigado, especialmente por não haver 
outros vestígios do delito, a não ser o próprio objeto utilizado para a prática delituosa (rede de pesca). Precedente: NF Criminal nº 1.25.007.000019/2021-
02 - Rel. Juliano Baiocchi, julg. em 17/3/2020, na 584ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE 
JANEIRO Nº. 1.30.001.003889/2018-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
1485 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. AÇÕES 
SOCIOAMBIENTAIS EM PROL DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE PESCADORES ARTESANAIS DA BAÍA DE SEPETIBA. 
AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE CONTÊINERES SEPETIBA TECON. RISCO AO EQUILÍBRIO SOCIOAMBIENTAL DA BAÍA E À 
CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE PESCA ARTESANAL. 1. Cabe o arquivamento de PA de Acompanhamento instaurado com escopo de 
acompanhar as ações socioambientais em prol das comunidades tradicionais de pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, considerando comunicações 
remetidas pelo Movimento Baía Viva e pelo Fórum de Pescadores em Defesa da Baía de Sepetiba, noticiando que o licenciamento ambiental da ampliação 
do Terminal de Contêineres Sepetiba TECON representa risco ao equilíbrio socioambiental da Baía e à continuidade das atividades de pesca artesanal, 
tendo em vista que: (i) o EIA / RIMA relativo à ampliação do terminal foi remetido ao Parquet Federal no ano de 2018, tendo ensejado, após a instrução, 
a propositura da Ação Civil Pública nº 103204-39.2019.4.02.5101, com pedido de tutela de urgência, distribuída à 7ª Vara Federal da seção judiciária do 
Rio de Janeiro, de modo a pleitear a tutela relativa ao risco apontado pelas associações da sociedade civil Movimento Baía Viva e Fórum de Pescadores 
em Defesa da Baía de Sepetiba; e (ii) na referida ação, foi postulada a suspensão do processo de licenciamento ambiental do Terminal de Contêineres 
Sepetiba (TECON), até que seja realizado o estudo de capacidade de suporte ambiental da Baía de Sepetiba. Liminarmente, pleiteou se que o INEA se 
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abstenha de licenciar novos empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras no local. Por fim, foi requerida a condenação das rés à obrigação 
de realizar o estudo de capacidade de suporte ambiental da Baía de Sepetiba e cumprir os respectivos termos. Extrato processual juntado ao procedimento, 
em atendimento ao Enunciado 11 - 4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 6ª CCR, para o eventual exercício de sua função 
revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste 
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004047/2020-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1696 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO 
CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ZOOLÓGICO BIOPARQUE-RIO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório originalmente instaurado no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a partir de representação anônima, para apurar possíveis maus-
tratos aos animais abrigados no Zoológico BioParque-Rio, quanto à indevida reintrodução desses animais na natureza, tendo por consequência óbitos de 
espécimes da fauna brasileira, como antas e cotias, e que o controle de predadores no zoológico é ineficiente, resultando em risco aos animais do 
BioParque, localizado no Município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que, segundo o Relatório de Vistoria nº 6 do Ibama, não foram observados 
quaisquer indícios ou evidências que pudessem corroborar as denúncias de maus tratos, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade 
de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000021/2007-75 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 807 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE 
MARINHA. EDIFICAÇÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual construção irregular em terreno da Marinha, 
sem autorização da autoridade competente, no Município de Maricá/RJ, tendo em vista que: (i) não restou comprovada a efetividade das medidas adotadas 
pela administração, quais sejam, o recuo do muro ao limite dos lotes e a demolição de todas as construções e muros que invadem a área pública; e (ii) 
não consta informações nos autos sobre o ajuizamento de ação judicial, com intuito de regularizar a situação da área. 2. É necessária a comprovação da 
efetividade das medidas adotadas pela administração municipal, ou, caso esta não seja cumprida, o devido ajuizamento de ação judicial, visando a 
regularização da área pública. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000282/2011-83 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1347 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. POLUIÇÃO 
HÍDRICA. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o funcionamento de 
atividade potencialmente poluidora, consistente em promover atracação e gestão de equipamentos, na ilha Braço Forte, no Município do São Gonçalo/RJ, 
tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que não estava sob a sua atribuição manifestar-se sobre eventual licenciamento, por não se referir à APA 
Guapimirim/ESEC Guanabara; e (ii) o INEA informou que não há indícios de que a empresa se encontre instalada e em operação na Ilha do Braço Forte 
e que resíduos sólidos urbanos existentes no local são originários da ocupação antrópica, cujos responsáveis não foram identificados, não havendo razão 
para 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. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC 
Nº. 1.33.003.000405/2019-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1606 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. LICENCIAMENTO. PROTEÇÃO DE SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade no processo de licenciamento do 
Loteamento Jardim Flamboyant, no Município de Araranguá/SC, relativa à ausência da Ficha de Caracterização de Atividade_FCA, conforme exige a 
Instrução Normativa IPHAN 001/2015, tendo em vista que a mencionada irregularidade foi corrigida, tendo o IPHAN informado que o empreendedor já 
regularizou o empreendimento perante a citada autarquia, conforme processo n º 01510.001153/2018- 14. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000539/2017-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1461 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar possíveis edificações irregulares em área de marinha na localidade de Lagoinha, no Município de Balneário Arroio do Silva/SC, 
tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) foi determinada a extração de cópias de documentos do presente IC, para autuação 
em único procedimento que abrangerá os seguintes IC's relativos à Zona Costeira do Balneário Arroio do Silva (1.33.003.287/2010- 
21,1.33.003.000320/2015-28, 1.33.003.000539/2017-99, 1.33.003.000540/2017-13, 1.33.003.000541/2017-68, 1.33.003.000542/2017-11, 
1.33.003.000543/2017-57, 1.33.003.000544/2017-00, 1.33.003.000549/2016-43, 1.33.003.000570/2017-20, 1.33.003.000204/2018-51, 
1.33.003.000168/2019-77 e 1.33.003.000015/2019-60), para que nas regiões com baixa densidade demográfica seja determinado o desapossamento pela 
União e nas demais regiões a regularização das ocupações existentes; e (ii) a atuação unificada tornará mais prática a resolução do caso, em conjunto e 
em sintonia com os demais loteamentos costeiros do Município de Balneário Arroio do Silva. Precedente: 1.33.003.000320/2015-28, 584ª SO. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000543/2017-
57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1476 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ZONA COSTEIRA. BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a existência de construções irregulares sobre terreno de marinha na localidade de Praia Stela 
Maris, no Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista que consignou o Membro oficiante que, no intuito tornar mais prática a resolução 
do caso, em conjunto e em sintonia com os demais loteamentos costeiros do Município de Balneário Arroio do Silva, foi determinada a autuação de um 
único procedimento abrangendo todos os IC's relativos à zona costeira do Balneário Arroio do Silva (1.33.007.000168/2019-7, 1.33.003.000287/2010-
21, 1.33.003.000320/2015-28, 1.33.003.000539/2017-99, 1.33.003.000540/2017-13, 1.33.003.000542/2017-11, 1.33.003.000544/2017-00, 
1.33.003.000549/2016-43, 1.33.003.000570/2017-20, 1.33.003.000948/2006-32, 1.33.003.000204/2018-51 e 1.33.003.000015/2019-60), para que nas 
regiões com baixa densidade demográfica seja determinado o desapossamento pela União e nas demais regiões a regularização das ocupações existentes. 
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Assim, foi determinada a juntada de cópias do presente procedimento ao IC n.1.33.007.000355/2020-94, cujo objeto abrange todos os imóveis relativos 
à zona costeira do Balneário Arroio do Silva. 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). 30) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000039/2021-13 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1632 – Ementa: RECURSO AO CIMPF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. DELITOS DE DESTRUIR VEGETAÇÃO NATIVA EM ESTÁGIO MÉDIO 
DE REGENERAÇÃO, E IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL. 1. Cabe a reconsideração do Voto 330/2021 da 4ªCCR, que 
considerou viável propor acordo de não persecução penal ao réu Valmor Zeferino, no curso da Ação Penal n. 5020812- 90.2019.4.04.7201, por meio 
deste procedimento investigatório criminal, tendo em vista que veio aos autos notícia de que tramitou 'paralelamente' ao presente PIC o Incidente Judicial 
de ANPP n. 5002474- 97.2021.4.04.7201, onde a Defesa foi intimada para se manifestar acerca da negativa de propositura do acordo pelo MPF, deixando 
correr in albis o prazo, o que ensejou a decisão judicial de arquivamento do incidente e prosseguimento da ação penal, precluindo, assim, a matéria para 
a Defesa. 2. Voto pela reconsideração da decisão anterior (Voto n/ 330/2021) e, no caso concreto, pelo descabimento da propositura do Acordo de Não 
Persecução. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) 
, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000918/2016-88 - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1574 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SÍTIO SAMBAQUI. PARQUE 
ESTADUAL DO ACARAÍ. SÃO FRANCISCO DO SUL/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a situação do Sítio 
Arqueológico denominado "Sítio não cadastrado nº 2", situado no Parque Estadual do Acaraí, Município de São Francisco do Sul/SC, tendo em vista 
que: (i) não há indícios de ação antrópica no local, o Sítio encontra-se bem preservado e consta da Zona Histórico-cultural do plano de manejo do Parque 
Estadual do Acaraí, nos termos do Relatório de Vistoria do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (Ima) nº 018/2019/Acaraí e Parecer Técnico 
do Iphan nº 229/2019; (ii) foi determinada a juntada dos referidos Relatório e Parecer no Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000629/2019-21, que 
acompanha a regularização fundiária e a implementação do plano de manejo do citado Parque Estadual; e (iii) em consulta ao Sistema Único do MPF, 
consta no resumo desse procedimento de acompanhamento: (Política de Gestão e Plano e Manejo. Compensações Ambientais. Parque Estadual do Acaraí. 
Cumprimento de Sentença nº 5013024-59.2018.4.04.7201), no âmbito da PRM Joinville/SC, não restando, portanto, outras medidas a serem adotadas 
pelo MPF no presente inquérito civil. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000009/2017-19 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
1651 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
DUNAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. JUDICIALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construções irregular 
de dois imóveis sobre dunas e vegetação nativa, consideradas áreas de preservação permanente, no Loteamento Campos Verdes, Município de 
Jaguaruna/SC, tendo em vista o ajuizamento da Ação Civil Pública 5002266-95.2021.4.04.7207 perante a Subseção da Justiça Federal em Tubarão, 
abarcando integralmente o objeto dos autos, conforme petição inicial anexada ao procedimento, nos termos do Enunciado 11 - 4ª CCR. 2. Dispensada a 
comunicação do representante na hipótese de instauração do procedimento mediante denúncia anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000044/2020-25 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1514 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a irregularidade em 
construção promovida em área da União, na localidade de Garopaba do Sul, no Município de Jaguaruna/SC, além da realização de mudanças hidrológicas 
na Lagoa de Garopaba do Sul (fundos do terreno da residência), mediante uma colocação de sacas de cimento, pedras, entulhos e madeiras envenenadas, 
com anterior promoção de arquivamento não homologada no Voto 3453/2020, tendo em vista que: (i) a PMAmb vistoriou a área e informou que o imóvel 
está fora de área de preservação permanente e que os obstáculos existentes (sacas de cimento, pedras e madeiras não tratada) são antigos e servem de 
contenção das margens e do canal de acesso às embarcações dos pescadores ao porto, além de ajudar a conter erosões e auxiliar na regeneração da mata 
ciliar; (ii) o Instituto Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna - Imaj, após vistoria, ratificou as informações prestadas pela PMAmb; (iii) segundo 
notícia da SPU, a área em questão não interfere em Terreno de Marinha. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos 
do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 34) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000129/2014-65 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – 
Nº do Voto Vencedor: 1321 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
ATIVIDADES NUCLEARES E RADIOATIVAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidades das atividades 
nucleares e radioativas desenvolvidas na área de abrangência da Procuradoria da República no Município de Tubarão/SC, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo Membro oficiante, as empresas ativas na região possuem autorizações válidas para operarem na área, estando comprovada a regularidade 
das atividades, não havendo razões para prosseguimento 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 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). 35) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000183/2019-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1415 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
PATRIMÔNIO CULTURAL. SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BALEIA FRANCA. 
INTERVENÇÃO IRREGULAR DE PESQUISADORES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar os danos decorrentes de 
perfurações promovidas pelas equipes de geologia da UFSC e UFRGS nas rochas e sítios arqueológicos do Costão Sul, interior da APA da Baleia Franca, 
no Município de Garopaba/SC, sem autorização do Iphan e demais órgãos competentes, tendo em vista que: (i) o Parecer Técnico 267 do Iphan, 
encaminhado em 04/05/2021, informa que foram cumpridas as obrigações demandadas, visando à realização de medidas mitigatórias e compensatórias 
pelo dano causado; e (ii) no tocante à responsabilidade criminal, foi oferecido Acordo de Não Persecução Penal (autos n. 5010448- 16.2020.4.04.7204), 
homologado em 23/03/2021, no qual restam estabelecidas as obrigações de prestação de serviços à comunidade, consistente na impressão e distribuição 
em escolas de 500 (quinhentos) exemplares de material explicativo sobre a importância científica das rochas do litoral de Garopaba, bem como de 
promover o acompanhamento das reparações já efetuadas nas rochas pelo prazo de 02 (dois) anos, promovendo novas reparações que se fizerem 
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necessárias, mediante a obtenção de autorização do IPHAN, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000275/2020-39 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1525 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FAROL DE SANTA MARTA. MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar possível construção irregular em área non aedificandi, área de preservação permanente do Farol de Santa Marta, no 
Município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) apesar das diligências empreendidas, não foi possível atestar a materialidade do ilícito ambiental ou 
mesmo a localização exata do imóvel; e (iii) o representante foi notificado, mas não apresentou mais detalhes da ocupação irregular, pelo que a falta de 
informações complementares e de outros elementos mínimos aptos a provar a materialidade do fato inviabilizam a continuidade da investigação, nos 
termos da Orientação nº 1 - 4ª CCR. 2. Representante comunicada acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO Nº. 
1.34.001.001314/2021-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1760 – Ementa: 
RECURSO AO CIMPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES VEICULARES. DILAÇÃO DE PRAZO NA APRESENTAÇÃO DE FASES 
DEVIDO À PANDEMIA DO COVID 19. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato civil instaurada para analisar o pleito da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) com a pretensão de suspender por doze meses o prazo de entrada em vigor das novas fases do Programa 
de Controle de Emissões Veiculares (Proconve) em razão da Pandemia do Covid 19, tendo em vista que: (i) houve tempo suficiente para a adequação e 
o alinhamento às medidas assinaladas pelo Proconve, e eventual retardamento implicaria posicionamento incompatível com o que se pretende em termos 
de redução de emissões contaminantes, mormente no atual estágio de acirramento das condições climáticas em todo o Planeta; (ii) correto o entendimento 
manifestado pelo GT Qualidade do Ar, pelas razões indicadas em sua peça, que, infirmando os argumentos do recurso, assinala que o Conama já havia 
editado duas Resoluções prevendo três novas fases para o Programa: uma para veículos pesados (P8) e outras duas para a categoria de veículos leves 
(conhecida como L4 e L8), que é objeto da Resolução 492/2018, tendo havido a fixação de prazo para o início da fase P8 bem antes do início da pandemia, 
fato ocorrido no final de 2018; (iii) acerca da alegação da Teoria do Fato do Príncipe, não há que se cogitar de imprevisibilidade ou aplicação das teorias 
relativas a fatos supervenientes, pois houve tempo suficientemente hábil para a adoção das medidas de alinhamento àquilo que hoje a sociedade brasileira 
espera em termos de melhoria das condições da qualidade do ar; e (iv) medidas de adiamento de providências que se afiguram essenciais para efeito da 
redução de gases contaminantes na atmosfera não se afiguram compatíveis com a ideia de promoção do direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado. Nesse prisma, destoar desta sinalização, implicaria atuar em sentido contrário à melhoria da qualidade do ar. 2. Não cabe a celebração de 
acordo com o Ministério Público com a pretensão de alterar/modular prazos relativos ao Proconve, em descumprimento a Resoluções Conama nº 
490/2018 e 492/2018, pois é a própria Lei nº 8.723/1993 que expressamente delega àquele Conselho a atribuição para promover as alterações dos limites 
e prazos de emissões veiculares. Descabida, também, determinação deste Colegiado para a celebração de referido TAC por outro membro do MPF a ser 
designado, sob pena de violação ao princípio da autonomia funcional. Além disso, acrescente-se, ad argumentandum, que eventual posicionamento do 
MPF em relação a alteração de prazos não vincularia aquele Órgão integrante do SISNAMA. 3. Voto pela manutenção da decisão recorrida, que 
homologou a promoção de arquivamento, com remessa dos autos ao CIMPF para análise do recurso interposto. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão recorrida, que homologou a promoção de arquivamento, com a remessa dos 
autos ao CIMPF para análise do recurso interposto. Ressalva do Vogal, Dr. Marcus Vinicius Aguiar Macedo, que, no mérito, entende em conformidade 
com o voto vencido no julgamento originário. Porém, considerando que não foram apresentados fatos novos e em respeito ao princípio da colegialidade, 
votou, também, pela manutenção da decisão recorrida, com a remessa dos autos ao CIMPF. 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000575/2021-94 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1523 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS- 
TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. COMPETÊNCIA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Sergipe para atuar em 
notícia de fato instaurada para apurar eventual maus-tratos a filhotes de cães da raça rottweiller postos à venda no site OLX, que estariam com as caudas 
cortadas, fato ocorrido na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, tendo em vista que não há ofensa a bem de domínio federal, não havendo, portanto, 
lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do 
art. 109, IV, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. Precedente: NF n. 1.25.005.001710/2020-34 (582ª SRO, de 03/02/2021) 2. A Lei n. 9.605/1998 não fez 
referência expressa à competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos crimes ali previstos. "A proteção ao meio ambiente constitui 
matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna 
de competência da Justiça Federal, é necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição 
Federal" (AgRg no CC n. 154.855/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 3ª Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017). 3. O 
representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 9 - 4ª CCR. 4. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000756/2020-30 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1580 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). MARGEM DE RIO. CONSTRUÇÃO DE 
ESTRUTURA DE CONCRETO (QUIOSQUE) NO LEITO DO RIO SÃO FRANCISCO. IMÓVEL PARTICULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar o dano ambiental praticado pelo proprietário de um imóvel localizado às margens do Rio São Francisco, flagrado construindo 
estrutura de concreto (quiosque) no leito do rio, em Canindé do São Francisco/SE, tendo em vista que, em resposta à Recomendação n.º 20/2020 expedida 
pelo MPF, o Município de Canindé de São Francisco informou que procedeu a demolição do quiosque edificado irregularmente, assim como a retirada 
das cercas de arame farpado na APP, nos moldes descritos pelo Relatório de Vistoria Técnica nº 003/2026. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento mediante 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). 40) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-1005148-30.2020.4.01.3000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1588 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO. INCRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 50-A da Lei n. 9.605/98 referente à destruição de 10,68 (dez vírgula sessenta e oito) 
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hectares de floresta nativa em área de Reserva Legal, no interior do Projeto de Assentamento Oriente (Lote 62), no Município de Rio Branco/AC, tendo 
em vista que: (i) apesar de a área desmatada ser relevante, há elementos nos autos que demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de 
agricultura de subsistência pessoal e da família, nos termos da excludente de ilicitude do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; e (ii) de acordo com 
relatório de pesquisa n. 433/2021 do SNP/SINASSPA e da Informação de Polícia Judiciária n. 1718086/2020, o investigado não possui vínculo 
empregatício, tendo recebido o auxílio emergencial em cinco parcelas fixas, entre abril e agosto de 2020, bem como sua esposa é beneficiária do Programa 
Bolsa Família. Precedente: JF-AC-INQ-1002551-88.2020.4.01.3000, 583ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 41) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000705-82.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1620 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. UHE ILHA SOLTEIRA.INTERVENÇÕES. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei n° 9.605/98, consistente em impedir a 
regeneração natural de vegetação em cerca de 1.208,80 m² (um mil duzentos e oito vírgula oitenta metros quadrados) de área de preservação permanente 
do reservatório da UEH Ilha Solteira, mediante destruição de floresta, no Lote 30 do loteamento denominado Pousada da Paz, no Município de Santa Fé 
do Sul/SP, tendo em vista que: (i) conforme relatório do Ibama, se trata de intervenções consistentes em alicerce de mureta, passarela, calçada, piscina, 
muro, escada, casa de madeira, porém a consequência para o meio ambiente é de pequena monta e não houve consequências para a saúde pública; (ii) 
laudo de perícia da DPF esclareceu que não há Unidade de Conservação da Natureza no local, sendo que a recuperação ambiental foi estimada em R$ 
2.186,81 (dois mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos); (iii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental 
federal, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, 
tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.13.000.000651/2018-23. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 42) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. JF/JOI/SC-IANPP-5012221-08.2020.4.04.7201 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1532 – Ementa: 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO ILEGAL. PROPOSITURA DE 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal, incidente instaurado no âmbito da 
Ação Penal nº 50015349- 07.2018.4.04.7201/SC, na qual o réu foi condenado nas sanções do art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98, na 
forma do art. 70 do CP, a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e 
pagamento de prestação pecuniária, tendo em vista a existência de mais 2 (duas) ações penais em curso (autos n. 5002818-91.2020.4.04.7208 e n. 
5013590-30.2017.4.04.7205), relativas à lavra ilegal de recursos minerais e usurpação de bem da União, o que evidencia conduta criminal habitual do 
réu, não preenchido, portanto, os requisitos autorizativos da lei e incidentes os impedimentos constantes do § 2º, do art. 28-A, CPP. 2. As 2ª, 4ª e 5ª 
Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e 
definiram, no item 2, alínea 'e', como requisito para o cabimento do ANPP 'não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem 
que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo no caso de infrações penais pretéritas insignificantes'. No presente caso, os 
elementos dos autos revelam reiterada e habitual prática criminosa, não cabendo a propositura do ANPP. 3. Voto pelo não cabimento da propositura do 
Acordo de Não Persecução Penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE-RS Nº. JFRS/RGR-APN-5004253-33.2020.4.04.7101 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1701 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. MEIO AMBIENTE. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 34, 
CAPUT, DA LEI Nº 9605/98. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. Não cabe propor Acordo 
de Não Persecução Penal no âmbito da Ação Penal nº 5004253-33.2020.4.04.7101 na qual é apurada a prática do crime previsto no artigo 34, caput, da 
Lei nº 9605/98, referente à pesca de anchova (Pomatomus saltatrix), com uso de rede de cerco, em local proibido, porquanto situado dentro da área de 
10 (dez) milhas náuticas da costa do Rio Grande do Sul, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante, o citado instituto não se revela 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime perpetrado, pois a conduta dos réus em questão apresenta significativa lesividade ambiental, seja pelo 
local proibido, seja pela elevada quantidade de pescado (pelo menos 65 toneladas) capturado, conduta, esta, levada a efeito no exercício de atividade 
profissional, conforme elementos probatórios apurados no IPL nº 5004771- 57.2019.4.04.7101, incidindo na hipótese do art. 28-A, § 2º, inciso II, do 
CPP. Precedente: JF/PR/CUR-IANPP- 5028091-17.2020.4.04.7000. 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação 
Conjunta 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea "e", como requisito para o cabimento do ANPP: 
"não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, salvo no 
caso de infrações penais pretéritas insignificantes". No presente caso, os elementos dos autos revelam prática criminosa profissional, conforme consignado 
pelo Procurador da República oficiante. 3. Voto pela manutenção da decisão recorrida e consequente não admissibilidade do Acordo de Não Persecução 
Penal, com remessa dos autos ao CIMPF. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do 
recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800195-77.2020.4.05.8502 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1578 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA. TERRENOS DE MARINHA. APA ESTADUAL LITORAL SUL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. PREJUDICIAL 
HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial, instaurado para apurar a possível prática dos delitos tipificados no art. 48 
da Lei nº 9.605/98 e no art. 20 da Lei nº 4.947/66, devido à ocupação, em Estância/SE, de terrenos situados em restinga (APP), terrenos de marinha e na 
APA Estadual Litoral Sul, pelo prazo de até 1 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da Lei Complementar n. 
75/93, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir, na esfera cível (ACP n. 0800050-
89.2018.4.05.8502), questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), estando a ação cível em fase de instrução 
processual, ainda que em primeiro grau, em razão de ser nessa seara decidida a questão da obrigação, ou não, da reparação integral dos danos ambientais 
por parte dos responsáveis pelas edificações, o que seria muito difícil de ser solucionado, nesse momento, no âmbito criminal. Destaca-se que houve 
decisão do TRF 5ª Região, proferida nos autos da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 0806802-09.2017.4.05.0000, postulada pelo Estado 
de Sergipe, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, o corte do fornecimento de energia e a remoção dos 
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obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso à praia. Precedente: JF- SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. Voto pela homologação da 
suspensão de IPL, pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações(Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 45) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000707/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1647 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAMARÃO ROSA. ARMAZENAMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO. PERÍODO DO DEFESO. PIAÇABUÇU/AL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o crime 
previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, em razão do armazenamento e comercialização de 75 kg (setenta e cinco quilos) de 
camarão rosa no período do defeso em Piaçabuçu/AL, flagrante ocorrido em 21/04/2021, tendo em vista que: (i) a conduta de comercializar camarão no 
período defeso, por si só, não caracteriza o tipo penal, uma vez que não se pode afirmar, com base apenas no comércio no período defeso, que o camarão 
seja proveniente da pesca proibida; (ii) embora ausente comprovação de captura lícita, deve haver prova clara e escorreita da materialidade delitiva para 
a responsabilização criminal; e (iii) conforme Relatório de Fiscalização do IBAMA, Processo n 02003.000443/2021-39, a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), apreendeu e doou o pescado, 
sendo as medidas suficientes para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais 
no âmbito do MPF. Precedente: NF n. 1.11.000.000302/2020-09 (566ª Sessão Ordinária - 6.5.2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.001769/2017-51 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1656 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS). ATIVIDADE PORTUÁRIA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a implementação do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) pelo Porto de Salvador, 
sobe a responsabilidade da Companhia de Docas do Estado da Bahia (Codeba), a fim de adequar a gestão dos resíduos decorrentes da atividade portuária 
aos padrões ambientais exigidos pelo IBAMA, tendo em vista que o Laudo Técnico Nº 430/2021 - ANPMA/CNP, decorrente da vistoria realizada pelo 
MPF em 08/02/2021, concluiu sob o ponto de vista ambiental, que o PGRS implantado no Porto de Salvador atende aos padrões ambientais exigidos 
pelo órgão ambiental Ibama. Esta conclusão também se coaduna com as informações extraídas da Nota Técnica (NT MA nº 14) da Codeba, de 
regularidade da gestão de implantação e consecução do referido Programa pela empresa portuária, não havendo necessidade, portanto, nesse momento, 
a adoção de medidas adicionais pelo MPF no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA 
Nº. 1.14.000.003134/2019-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do 
Voto Vencedor: 1599 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS OU PROTETORA DE MANGUE. RETIRADA DE AREIA. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente de destruição de dunas, em decorrência de 
retiradas de areia e de uso inadequado de área localizada próxima ao Centro de Convenções da Bahia, no Município de Salvador/BA, tendo em vista que: 
(i) a SPU informou, no âmbito do IC nº 1.14.000.003550/2016-13, que a área não faz parte do patrimônio da União, nem atinge o interesse desta; (ii) o 
IC nº º 1.14.000.003550/2016-13, que possuía o mesmo objeto do presente feito, foi declinado ao Ministério Público Estadual; e (iii) conforme consignado 
pelo Procurador oficiante, foi observada a inexistência de unidades federais na localidade em questão, a o que reforça a ausência de interesses da União 
envolvidos e, portanto, não atrai a atribuição do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção da declinação de atribuições, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, 
o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001302/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1684 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE AREIA. AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO 
(ANM). EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E LICENÇA AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado 
para apurar possível prática dos delitos descritos nos artigos 55 da Lei 9.605/98 e 2º da Lei Lei 8.176/91 consistente na extração de areia, sem autorização, 
em 11,61 (onze vírgula sessenta e um) hectares, no imóvel Fazenda Esperança, em Pacatuba/CE, tendo em vista que, de acordo com a ANM, existe 
autorização de extração mineral em vigor, na forma de título minerário (Licenciamento nº 25/2017-DN P M/CE - Processo minerário NUP 
48410.800150/2017-77), outorgado em nome de S. M. C., para a lavra de areia na Fazenda Boa Esperança, e há Licença Ambiental ainda vigente, tendo 
a sua outorga ocorrido conforme os regramentos vigentes na época em que o Requerimento de Licenciamento foi protocolizado e as análises por parte 
do DNPM/CE obedecido aos preceitos legais. 2. Dispensada a comunicação na hipótese de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE Nº. 
1.15.003.000105/2017-15 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
1522 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
RESERVA EXTRATIVISTA. CRIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE TRADICIONAL PESQUEIRA DA PRAIA DE TATAJUBA. 
MUNICÍPIO DE CAMOCIM/CE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado visando ao reconhecimento da tradicionalidade da Comunidade 
Pesqueira da Praia de Tatajuba, no Município de Camocim/CE, com a criação da respectiva Reserva Extrativista (RESEX), Unidade de Conservação de 
uso sustentável, tendo em vista que : ( i) conforme apurado pelo membro oficiante, a DPU judicializou a questão, autos n. 0002674-90.2012.4.05.8103, 
contra o ICMBio e a União, pedindo o prosseguimento do processo administrativo de criação da RESEX em Tatajuba, tendo o MPF aderido ao polo 
ativo da ação; (ii) os pedidos da ação foram julgados improcedentes pelo juízo de primeira instância, mantida a sentença no TRF5, sem modificação nos 
Tribunais Superiores; e (iii) em reunião realizada em 11/05/2021, com a presença da representante jurídica dos comunitários, houve manifestação pela 
perda de interesse da Comunidade Pesqueira na constituição da referida unidade de conservação, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, 
com remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO 
E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 
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1.16.000.003490/2013-11 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
1650 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. CONVENÇÃO Nº 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO (OIT). PROJETO PROSAVANA. MOÇAMBIQUE. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA INTERNACIONAL. 1. Não tem a 4ª 
CCR atribuição para conhecer de promoção de arquivamento em inquérito civil instaurado para apurar suposta violação às normas de direitos humanos 
constantes da Convenção nº 169 da OIT quando da implantação do Projeto ProSavana, executado em Moçambique (decorrente de acordo de cooperação 
técnica triangular firmado entre os Governos de Moçambique, Brasil e Japão), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), que possivelmente não foi precedido de consulta às comunidades tradicionais moçambicanas, tendo em 
vista que tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Voto pelo não conhecimento 
da promoção de arquivamento, com remessa dos autos à 1ª CCR, para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à 
PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 51) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE ITAPEMIRIM-ES Nº. 1.17.001.000196/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1688 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. AUTOS REMETIDOS PELA 2ª CCR. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. GESTÃO 
AMBIENTAL. RELATÓRIO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS (RAPP). 1. Não cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal para apurar o delito previsto no art. 1º-I da Lei 8.137/90, em razão de o empreendimento minerário ter deixado de apresentar 
Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP) no prazo previsto, a fim de não efetivar o pagamento da Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental (TCFA), em Cachoeiro do Itapemirim/ES, tendo em vista que não existem informações nos autos do integral pagamento da multa aplicada no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), recomendando-se ao Membro oficiante o oferecimento de eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal. 
2. Voto pela não homologação do arquivamento, sem prejuízo de oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, preferencialmente com 
o pagamento de eventual multa pecuniária aplicada ao infrator, 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.003607/2016-02 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
1507 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. MINERAÇÃO. 
BARRAGEM BC 4. ITAMINAS COMÉRCIO DE MINÉRIOS S/A. SARZEDO/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito 
da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração), para apurar a segurança e estabilidade da Barragem denominada BC 4, 
da Mineradora Itaminas Comércio de Minérios S/A, localizada no município de Sarzedo /MG tendo em vista que: (i) o Parecer Técnico nº 1574/2019 
SPPEA/MPF afirmou que a barragem em questão foi descomissionada, não havendo motivos técnicos para a atuação do MPF; (ii) todavia, citado Parecer 
anota exigências que foram feitas pela ANM, constantes da Informação 121/2016 e Parecer 35/2016, no sentido de que seja apresentado Laudo Técnico 
de Descaracterização, Plano de Aproveitamento Econômico e ofício informando a descaracterização à Gerência de Resíduos Sólidos, sendo necessária a 
instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento da apresentação desta documentação. 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 instauração de 
Procedimento Administrativo de Acompanhamento da apresentação na ANM dos documentos exigidos na Informação 121/2016 e Parecer 35/2016 do 
extinto DNPM (atual ANM). - 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 - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003623/2016-97 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1510 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. MINERAÇÃO. BARRAGEM B I. CIMENTO TUPI 
S/A. CARANAÍBA/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração 
(GT Mineração), para apurar a segurança e estabilidade da Barragem denominada B I, da Mineradora Cimento Tupi S/A, localizada no município de 
Caranaíba /MG tendo em vista que: (i) o Parecer Técnico nº 1959/2019 SPPEA/MPF afirmou que a barragem em questão não está inserida na Política 
Nacional de Segurança de Barragens e que não há motivos técnicos para a atuação do MPF; (ii) a Informação 20/2021 da ANM anota que, a partir dos 
dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão de Barragem de Mineração, não foi encontrada a empresa em questão, o que confirma o Parecer SPPEA; 
(iii) conforme se extrai da documentação dos autos, trata-se de barragem de enrocamento construída em etapa única de categoria de Dano e Risco "D", 
em reclassificação para risco "E" (baixo), em que, segundo a própria empreendedora, deve ser mantidos serviços especializados de segurança de barragem, 
conforme PSB, Relatório de Inspeção Regular e Declaração de Estabilidade, o que impõe a instauração de Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento visando à obtenção destas informações atualizadas. Precedente: 1.22.000.003537/2016-84. 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 de Acompanhamento, visando a obtenção de informação atualizada acerca da manutenção 
dos serviços especializados de segurança de barragem, conforme PSB, Relatório de Inspeção Regular e Declaração de Estabilidade. - 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 - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000971/2020-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1528 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. COMUNIDADE QUILOMBOLA BACABAL. 
MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a notícia de supressão de 
vegetação nativa, do bioma Mata Amazônia, sem autorização ambiental, no interior da área delimitada para a Comunidade Quilombola Bacabal, no 
Município de Salvaterra/PA, causado pela invasão do gado da propriedade vizinha, caracterizando em tese o crime do art. 38, da Lei n. 9.605/98, tendo 
em vista q u e : (i) conforme apurado pela Procuradora da República oficiante e vistoria via satélite realizada pelo IBAMA, Manifestação Técnica nº 
73/2021, não há sinais do desmatamento noticiado na representação; (ii) o conflito entre os quilombolas e a pecuarista é antigo, já havendo procedimento 
em curso relativo à questão fundiária no ofício com atribuições afetas à 6ª CCR; e (iii) foi determinada a instauração de novo procedimento a partir de 
cópias destes autos para apuração do cumprimento do acordo de manutenção de cerca e avivamento de limites entre as propriedades, a ser encaminhado 
ao ofício vinculado à área de Populações indígenas e Comunidades tradicionais, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF na seara ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa à 
6ª CCR para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 
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1.23.002.000540/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1623 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. GESTÃO 
AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a atuação dos órgãos ambientais quanto 
à fiscalização no entorno da Floresta Sacará Taquera, uma vez que informações do DETER registraram aumento de desmatamento no Projeto de 
Assentamento Agroextrativista PAAEx Sapacuá, limítrofe à Floresta Nacional em questão, no município de Santarém/PA, tendo em vista que: (i) o 
ICMbio informou que durante a Operação Caipora, a qual contou com verificação in loco por meio de deslocamento aquático e terrestre, foram 
identificados desmatamentos por meio de alertas Prodes e Deter e pela comparação de imagens de satélite de 2019 e 2020, promovendo-se diversas 
lavraturas de autos de infração, de embargos e apreensão de equipamentos, estando previstas novas fiscalizações em 2021, porquanto foi intensificado o 
monitoramento da região; (ii) não se verificou indícios de irregularidade na fiscalização ambiental da região. Precedente: 1.14.007.000527/2018-61 (Voto 
5277/2019, SO n. 560ª). 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 encaminhamento dos autos para a 6ªCCR, para eventual exercício de sua 
atribuição revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO-PR Nº. 1.25.001.000536/2017-47 - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1694 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual degradação ambiental em área de preservação 
permanente inserida em imóveis particulares, decorrente de parcelamento irregular do solo e supressão de vegetação, no município de Campo Mourão/PR, 
tendo em vista q u e : (i) o IAT aduziu que as degradações ambientais correspondem à continuidade e desenvolvimento das degradações já conhecidas, 
em áreas de degradações já consolidadas ao longo dos anos e que ocasionaram o ajuizamento da ACP nº 5005476-13.2014.4.04.7010; (ii) o objeto dos 
autos encontra-se integralmente abordado no autos da ACP nº 5005476-13.2014.4.04.7010, encontrando-se portanto, judicializada a questão, nos termos 
do Enunciado n ª 11/4ª CCR; e (iii) quanto à questão criminal, os mesmos fatos são objeto de investigação pelo Ministério Público Estadual para fins de 
comprovar denúncias de fatos criminosos, como indicado no Ofício nº 934/2017-1ª, ficando sua análise sob atribuição do MPE. 2. Dispensada a 
comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000259/2021-57 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1513 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO URBANO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar notícia de irregularidade consistente em 
funcionamento de empreendimento de cerâmica, sem o devido licenciamento ambiental, no Município de Lagoa de Velhos/RN, tendo em vista que: (i) 
o Ibama informou que não ocorre extração de argila e que a atividade da empresa não está situada na Área de Preservação Permanente ou na área da 
União; (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 10.500,00 (dez mil 
e quinhentos reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas 
adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.25.013.000114/2018-13. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 58) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000081/2014-10 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1679 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual 
descumprimento de TAC firmado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e 6 (seis) proprietários de terras que margeiam o rio, 
decorrente da invasão de área de preservação permanente do Rio Mampituba, no Município de Torres/RS, tendo em vista que: (i) conforme consignado 
pelo Procurador oficiante, considerando que a concentração, em um único procedimento, de seis situações diversas, tem prejudicado o andamento do 
feito e dificultado as diligências, mostra-se pertinente o arquivamento do presente feito, e a instauração de procedimento específico para os 5 (cinco) 
imóveis que não existem informações acerca da regularização ambiental; e (ii) a situação da propriedade do investigação Bruno Schutz Bauer, conforme 
informação do órgão ambiental, restou-se regularizada, com o cadastramento no CAR, bem como com a área de preservação permanente do rio 
preservada, além da emissão de licença de operação pela FEPAM para a atividade desenvolvida pelo investigado, não restando irregularidades a serem 
apuradas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.003455/2020-34 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1595 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
IMPORTAÇÃO DE SUBPRODUTO DA FAUNA SILVESTRE EXÓTICA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para 
apurar a suposta importação de subprodutos da fauna silvestre exótica (2 crânios de cervídeo com um par de chifres cada, da espécie Capreolus sp.), sem 
a licença do órgão ambiental competente, em Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) o investigado, que exerce a profissão de biólogo, esclareceu que 
realizou a compra, por meio do site e-bay, de material científico que seria utilizado para estudos, acreditando tratar-se de material em resina, e não 
subproduto da fauna silvestre exótica; (ii) para comprovar o fato alegado, o autuado juntou aos autos o diploma de curso superior como biólogo, bem 
como a captura de tela do anúncio feito no site e-bay, o qual não possui descrição específica do objeto pelo vendedor do produto; e (iii) o órgão ambiental 
apreendeu os itens, bem como aplicou multa administrativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não remanescendo medidas a serem adotadas. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003866/2018-13 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1627 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. ZONA COSTEIRA. BAÍA DE SEPETIBA. IMPACTO 
CAUSADO POR EMPREENDIMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento do impacto sinérgico de 
empreendimentos instalados na Baía de Sepetiba, no Município do Rio de Janeiro/RJ, diante de possível ameaça ao boto-cinza (Sotalia guianensis), tendo 
em vista que, segundo Procurador da República oficiante: (i) foi apurada a existência de diversos empreendimentos implantados ou ampliados na região, 
como terminais de minério, carvão e contêineres do Porto de Itaguaí, porém, para cada dano identificado acabou sendo instaurado procedimento próprio; 
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(ii) quanto ao EIA/Rima do licenciamento ambiental do Terminal de Contêineres de Sepetiba, no Porto de Itaguaí, ilha da Madeira, foi instaurado o IC 
1.30.001.002494/2018-08, sendo a questão judicializada na ACP 5103204-39.2019.4.02.5101/7ª Vara Federal-RJ; (iii) quanto ao Terminal de Minério 
de Ferro do Porto Sudeste e danos aos moradores da Vila do Engenho, foi ajuizada a ACP 0154821-65.2015.4.02.5101, acompanhada pelo PA 
1.30.812.000006/2018-75, sendo que a poluição causada pelo transporte de carvão da mesma empresa é investigada no IC 1.30.001.003782/2020-96; 
(iv) a poluição hídrica e do ar causado pela CSN e Sepetiba Tecon no Porto de Itaguaí vem sendo investigada no PP 1.30.001.001001/2021-18; (v) os 
danos ambientais causado pela Vale SA no terminal da Ilha de Guaíba ensejaram a instauração da Notícia de Fato nº 1.30.001.000202/2020-17; (vi) o 
despejo de esgoto doméstico não tratado na Baía de Sepetiba é apurado no IC 1.30.001.003763/2018-45; (vii) no IC 1.30.001.003889/2018- 10 
acompanha-se as ações socioambientais em prol das comunidades tradicionais de pescadores artesanais da Baía de Sepetiba, em razão de o licenciamento 
ambiental da ampliação do Terminal de Contêineres Sepetiba TECON representar risco ao equilíbrio socioambiental da Baía e à continuidade das 
atividades de pesca, o que ensejou o ajuizamento da ACP Ação Civil Pública nº 103204-39.2019.4.02.5101; (viii) a manutenção deste procedimento e a 
instrução única para danos diversos, que exigem ações diferentes, revela-se de pouca efetividade. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 61) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.012.000585/2001-23 - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1657 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ASSOREAMENTO. ORLA DE PARATY/RJ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado em 2001 para apurar eventuais danos ambientais causados pela erosão e assoreamento na orla marinha do Município de Paraty/RJ, tendo em 
vista que, segundo o Procurador oficiante: (i) a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) informou ter recebido solicitação da Prefeitura para 
execução de obras emergenciais nos rios e canais locais; e (ii) os fatos narrados já foram objeto de averiguação no IC nº 1.30.014.000075/2003- 06, já 
arquivado segundo Sistema Único, evitando, assim, a duplicidade de investigações, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de 
adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA REGIONAL DA 
REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO Nº. 1.33.003.000442/2018-67 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1636 – Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEIXO. RIO DA PEDRA. MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO/SC. AUSÊNCIA PROVA DANO AMBIENTAL. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível extração irregular de seixo, crime capitulado no art. 55 da 
lei n. 9.605/98, fato ocorrido no Rio da Pedra, no Município de Jacinto Machado/SC, tendo em vista que: (i) de acordo com informações da Prefeitura de 
Jacinto Machado, houve apenas o desassoreamento do rio, conforme autorização concedida pelo órgão ambiental estadual, sem utilização do seixo 
retirado em obra pública ou qualquer outro uso; (ii) segundo a ANM, o Município possui 14 (quatorze) autorizações de lavra de seixo em vigor, o que 
reforça a desnecessidade de lavra clandestina; e (iii) apesar das diligências empreendidas, não houve prisão em flagrante, nem autuação da infração pela 
Polícia Militar ambiental ou pela ANM, inexistindo prova de possível dano ambiental e de sua extensão, pelo que não se vislumbra, ao menos neste 
momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: PIC n. 1.23.003.000370/2019-85 
(566ª SO, de 06/05/2020). 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 
87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000124/2017-85 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
– Nº do Voto Vencedor: 1564 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE LAGOA. REFORMA. RAMPA. POSSÍVEL LOCAL DE INTERAÇÃO DE BOTOS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar as questões que envolvem a segurança e proteção dos Botos Pescadores de Laguna em razão de possível 
irregularidade na reforma de uma rampa de acesso à Lagoa Santo Antônio dos Anjos de Laguna, próximo ao ponto de interação dos botos em APP, 
situado nas proximidades do Centro Histórico de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) quanto à obra, a Fundação Lagunense do Meio Ambiente (Flama) 
regularizou sua manutenção por meio do licenciamento ambiental corretivo; e (ii) o IPHAN esclareceu que a reforma em apreço não está localizada 
dentro da área tombada, somente no entorno e, como se trata de uma intervenção pequena, não afeta a ambiência, nem interfere na paisagem ou reduz a 
visibilidade do bem tombado; e (iii) relativo à questão do molestamento dos botos propriamente dita, seja pelo uso irregular de jet-ski na lagoa ou outro 
motivo, há procedimento próprio instaurado nessa Procuradoria para sua apuração, qual seja, o IC 1.33.007.000359/2018-5 em trâmite adiantado, 
evitando, assim, o bis in idem, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial, ou por 
parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 
1.33.007.000180/2019-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1638 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE 
MARINHA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BALEIA FRANCA. MUNICÍPIO DE 
JAGUARUNA/SC. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção de novos imóveis na 
Rua da Plataforma, Loteamento Maria Terezinha, terreno de marinha, no Município de Jaguaruna/SC, tendo em vista que: (i) a questão já foi judicializada 
pelo MPF, ACP n. 5006763- 31.2016.404.7207, que trata da desocupação e recuperação da área degradada pelas edificações ilegais em terreno de marinha 
e no interior da APA da Baleia Franca, com sentença de procedência dos pedidos proferida; (ii) as novas construções são irregulares, pois que inseridas 
em área embargada, nos termos de liminar concedida nos autos da ACP n. 5006763- 31.2016.404.7207, que presentemente está em curso perante o 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região para apreciação dos recursos dos demandados; e (iii) foi requerida a execução da sentença, inclusive em relação 
às novas construções irregulares noticiadas nestes autos, autos n. 5003419-66.2021.4.04.7207, em curso perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Tubarão/SC, conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações. Precedente: 
IC n. 1.33.007.000069/2019-95 (569ª SO, de 03/06/2020). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
§1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP Nº. 1.34.004.000041/2021-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1697 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO 
AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO. AEROPORTO VIRACOPOS. ABANDONO DE CARGA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
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instaurado a partir de peças de informações do Ibama, para apurar abandono de carga considerada como produto perigoso, no Aeroporto Internacional de 
Viracopos, diante da não conclusão de processo de importação do produto classificado como substância química identificada pelo AWB nº 500 4654 
1137 (Classe de risco 9 - Substâncias perigosas diversas), possuindo potencial poluente capaz de comprometer o meio ambiente brasileiro, no Município 
de Campinas/SP, tendo em vista que, consta nos autos documentação do IBAMA da qual se extrai que a carga foi destruída, em 24/2/2021. Precedente: 
1.34.004.001065/2020-51-Rel. Nívio de Freitas, julg. na 587ª SO, em 19/05/2021. 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). 66) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000158/2019-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 796 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SAIBRO E GRANULADOS. SÍTIO SÃO JOÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar eventuais danos decorrentes de exploração mineral (saibro/granulados), sem a devida autorização da autoridade competente, no Município de 
Alvares Machado/SP, tendo em vista que: (i) embora haja investigação criminal em andamento (Inquérito Policial nº 5001143-13.2020.403.6112, que 
apura a atividade ilegal de mineração em várias áreas rurais de Álvares Machado, entre essas o Sítio São João) e, em que pese a informação da CETESB 
e da Polícia Federal de que não foi constatada a prática de atividade de extração mineral, quando das respectivas vistorias, resta a necessidade de reparação 
integral do dano, uma vez que subsiste passivo ambiental, devendo o MPF verificar junto ao órgão ambiental a efetiva execução e/ou andamento de 
medidas de responsabilização cível; e (ii) considerando que a responsabilidade pelo dano ambiental é uma obrigação propter rem, a degradação deve ser 
reparada pelo atual proprietário da área degradada ou absorvida por eventuais licenças ambientais a serem expedidas para essa área. Precedentes: 
1.35.000.000583/2018-35; 1.31.000.000520/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000160/2019-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 964 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO MINERAL. SAIBRO. SÍTIO SANTA LUZIA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar extração irregular de minério de saibro, sem a devida licença ambiental, em propriedade conhecida como Sítio Santa Luzia, em Álvares 
Machado/SP, tendo em vista que: (i) em que pese a Polícia Federal tenha realizado vistoria no local, em 2020, no âmbito do Inquérito Policial nº 5001143-
13.2020.403.6112 (que apura a atividade ilegal de mineração em várias áreas rurais de Álvares Machado, entre essas o Sítio Santa Luzia), e constatado 
que `no momento não está sendo realizada a atividade de extração, conforme foi observado e registrado nas imagens (anexo), devido à impossibilidade 
de regularização junto aos órgãos competentes (...)', existiu atividade extrativista no local, havendo passivo ambiental, conforme se vislumbra do registro 
fotográfico feito pela Polícia Federal Polícia Militar, a corroborar as informações da Cetesb e da Polícia Militar Ambiental, que constataram a exploração 
irregular de saibro anterior no local; e (ii) embora haja investigação criminal em andamento, é necessário que seja determinada com certeza a propriedade 
do referido imóvel, pois considerando que a responsabilidade pelo dano ambiental é uma obrigação propter rem, a degradação deve ser reparada pelos 
atuais proprietários da área degradada ou absorvida por eventuais licenças ambientais a serem expedidas para essa área. Precedentes: 
1.35.000.000583/2018-35; 1.31.000.000520/2019-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000712/2011-17 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1501 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO HÍDRICA. SANEAMENTO. EFLUENTE. 1.Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia de poluição na praia em 
Itanhaém/SP devido à instalação de aproximadamente 100 (cem) tubos de concreto, denominados Poços de Visita (Pvs), os quais fazem parte da rede 
coletora de esgoto, pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), ocorrida em 2011 após longa instrução procedimental e 
retorno dos autos em razão de erro material, tendo em vista que: (i) citada empresa esclareceu que houve extravasamento em três PVs por causa da falta 
de energia elétrica, o que ocorrera por curto período e foi contornado por dois caminhões de sucção a vácuo, utilizados até o retorno da energia elétrica; 
(ii) a SPU informou haver firmado Termo de Compromisso com a Companhia para regularização da obra perante essa secretaria, no qual prevê que a 
empresa mantenha Plano de Contingenciamento para o Sistema Sanitário; que comunique toda e qualquer ocorrência e que solicite autorização da SPU 
antes de realizar novas intervenções no sistema; e (iii) a CETESB afirmou, posteriormente, que não há mais derramamento de dejetos e que o 
empreendimento está licenciado, pelo que não há razões para a continuidade das investigações no âmbito civil. 2. Registra-se que há procedimento 
criminal em face da Sabesp, conforme informações dos autos. 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). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ-SE Nº. 1.35.003.000008/2021-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 575 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO. ILHOTA. RIO SÃO FRANCISCO. CRIME 
AMBIENTAL PRATICADO EM PREJUÍZO DE BEM DE DOMÍNIO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, IV, CF/88. AFASTADO O 
FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ART. 96, III, CF/88. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal no Município de Propriá/SE para 
atuar em notícia de fato criminal autuada para apurar eventual prática do crime do art. 60, da Lei nº 9.605/98, consistente em construir pontilhão até ilhota 
do Rio São Francisco, sem autorização do órgão ambiental competente, fato praticado na divisa entre os municípios de Neópolis/SE, Propriá/SE e Porto 
Real do Colégio/AL, tendo em vista que o fato ter sido praticado por indivíduo ocupante do cargo de Juiz de Direito do Estado de Alagoas, sem relação 
com o cargo de magistrado por ele ocupado, não determina o foro por prerrogativa de função nesse caso, nos termos de precedente do STF, Questão de 
Ordem na Ação Penal n. 937/STF (0002673-52.2015.1.00.0000), Ministro Relator Roberto Barroso, Plenário, Acórdão de 03/05/2018. 2. A ínclita 2ª 
CCR posicionou-se recentemente pelo afastamento do foro por prerrogativa de função de magistrado estadual, ante o cometimento de crime comum 
praticado fora das funções judicantes, ainda que durante o exercício do cargo de magistrado, mediante interpretação extensiva da QO na AP n. 937/STF, 
aplicando para tal posicionamento o princípio da isonomia. Precedente: NF n. 1.30.005.000582/2020-41, cujo voto foi aprovado por unanimidade na 799ª 
Sessão Revisão- ordinária, de 22/02/2021. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 4. Voto pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a 
maioria, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição. 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - TOCANTINS Nº. 
1.36.000.000503/2019-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1655 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. INFLUÊNCIA 
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DA UHE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES SOBRE EDIFICAÇÃO DE PONTE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de 
relatório final de inspeção visual para apurar as causas ambientais relativa à danificação estrutural da ponte sobre o rio Tocantins em Porto Nacional/TO 
tendo em vista que: (i) o Procurador oficiante determinou que a Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA) respondesse se os danos apontados 
teriam sido decorrentes da construção UHE Luís Eduardo Magalhães; e (ii) citada secretaria afirmou que apenas parte dos danos estruturais apresentados 
são resultantes do surgimento do reservatório e que grande parcela pode ser atribuída a outros motivos que não exclusivamente o incremento no nível da 
água, quais sejam: grande variabilidade nas dimensões das espessuras das lajes do revestimento do tabuleiro; constante falta de manutenção preventiva 
e corretiva, deficiência no controle do fluxo das cargas que passam pela ponte, bem como, notadamente, o fato de ataque químico ao concreto devido às 
reações álcali-agregado na presença de água continuarem a agredir a estrutura mesmo que não houvesse o aumento do nível d'água, não se vislumbrando, 
ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF diante das elucidações explanadas pela 
Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF inseridas no contexto de qualquer realização de obra. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR 
com remessa à 1ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO 
E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. 
JF-JAL-IP-5000668-55.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1515 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. UHE ILHA 
SOLTEIRA. COLOCAÇÃO DE BANCOS NÃO FIXOS DE CONCRETO E LIMPEZA DE ÁREA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei n° 9.605/98, consistente em impedir a regeneração natural de 
vegetação em cerca de 340,50 m² (trezentos e quarenta vírgula cinquenta metros quadrados) de área de preservação permanente do reservatório da UEH 
Ilha Solteira, mediante destruição de floresta, no Lote 02 do loteamento denominado Pousada da Paz, no município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em 
vista que: (i) conforme relatório do Ibama, trata-se de roçada feita em gramado e colocação de bancos não fixos de concreto na APP, porém a consequência 
para o meio ambiente é fraca e não houve consequências para a saúde pública; (ii) laudo pericial da DPF esclareceu que não há Unidade de Conservação 
da Natureza no local, sendo que a recuperação ambiental foi estimada em R$ 803,28 (oitocentos e três reais e vinte e oito centavos); (iii) o investigado 
retirou os bancos do local e cessou as atividades de limpeza; (iv) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, 
que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando 
desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.13.000.000651/2018-23. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000694-53.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1464 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar os crimes 
previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei nº 9.605/98, por impedir a regeneração natural de 0,02 (zero vírgula zero dois) ha em razão da existência de 
palanque e ducha, fato ocorrido em lote situado na APP da UHE Ilha Solteira, Município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) as estruturas 
foram derrubadas segundo laudo de perícia criminal enviado pela Delegacia de Polícia Federal; (ii) as imagens do laudo pericial juntadas aos autos 
demonstram a baixa ofensividade da conduta; (iii) não existem ou são mínimas as consequências para a saúde pública e ao meio ambiente, conforme 
informações do Ibama; (iv) o ato em análise foi coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) já efetivamente paga, sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção 
de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800336-96.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1356 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito 
policial pelo prazo de até 90 (noventa) dias e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em 
razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800263-32.2017.4.05.8502), 
ainda que em primeiro grau, questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão 
do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, obstar 
a ampliação das edificações e a remoção dos obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso à praia. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, 
QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE- 0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel 
possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul) situado na praia do 
Saco, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de até 90 (noventa) 
dias, desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva, conforme marco temporal solicitado pelo Procurador oficiante. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800009-20.2021.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1556 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. TERRENOS DE MARINHA. APA ESTADUAL LITORAL SUL. 
OCUPAÇÃO IRREGULAR. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial, instaurado para apurar a 
possível prática dos delitos tipificados no art. 48 da Lei nº 9.605/98 e no art. 20 da Lei nº 4.947/66, devido à ocupação, em Estância/SE, de terrenos 
situados em restinga (APP), terrenos de marinha e na APA Estadual Litoral Sul, pelo prazo de até 1 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, 
por analogia ao art. 62, IV, da Lei Complementar n. 75/93, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se 
aguardar definir, na esfera cível (ACP n. 0800372-46.2017.4.05.8502), questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio 
deliciti), notadamente em razão da decisão do TRF 5ª Região, proferida no AI n. 0807066-26.2017.4.05.0000, a qual determinou suspender as ordens de 
desocupação/interdição do imóvel em questão, o corte do fornecimento de energia e a remoção dos obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso à 
praia. Precedente: JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. Voto pela homologação da suspensão de IPL, pelo prazo máximo de 1 (um 
ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
por outras deliberações(Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
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ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000758/2021-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1530 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA COSTA DOS CORAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL. VISITAÇÃO COM 
EXCESSO DE PESSOAS. DESOBEDIÊNCIA AO REGULAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar o 
crime tipificado no art. 60 da Lei 9.605/98, consistente na prestação do serviço turístico de visitação das piscinas naturais da APA Costa dos Corais, no 
Município de São Miguel dos Milagres/AL, em jangada com excesso de passageiros, contrariando o estabelecido em regulamento oficial, tendo em vista 
que: ( i ) não há registro de dano ambiental efetivo à fauna, flora local ou aos passageiros em decorrência da infração praticada, inexistindo reparação ou 
compensação a serem perseguidas; (ii) não constam autuações ou condenações anteriores por crimes ambientais em desfavor do autuado, sendo incabível 
a reincidência; e (iii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais), sendo suficiente a medida para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de 
medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF criminal nº 1.11.000.000328/2021-20 (585ª SRO, de 07/04/2021). 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). 76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.003980/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1535 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USINA TERMELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir 
de representação de indígenas, por meio da Funai, para apurar regularidade de licenciamento ambiental de implantação de usina termelétrica da 
Cooperativa de Produtores de Leite da Região de Autaz-Mirim (Cooplam), que utiliza mecanismos de destinação de resíduos sólidos causando possíveis 
danos ambientais à Terra Indígena Murutinga/Tracajá, no Município de Autaz/AM, tendo em vista a judicialização da questão por meio de ajuizamento 
de Ação Civil Pública pelo MPF, em desfavor da Cooplam (Autos nº 1009896-53.2021.4.01.3200), em trâmite na 7ª Vara da Seção Judiciária do Estado 
do Amazonas, com objetivo de imediata paralisação do empreendimento, conforme cópia da petição inicial anexa, a qual demonstra abranger 
integralmente o objeto do presente feito, conforme preconiza o Enunciado nº 11 desta 4ª CCR. 2. Representantes indígenas (caciques) comunicados 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, 
com determinação de envio dos autos à 6ª CCR, para eventual 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). 77) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. 1.13.002.000039/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1448 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. 
TRANSPORTE DE RÉPTEIS. CÁGADOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a infração capitulada 
no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 consistente em transportar 800 (oitocentos) ovos de quelônios, 28 (oito) iaças e 4 (quatro) tracajás sem autorização 
válida no entorno da Resex Baixo Juruá, Município de Juruá/AM, tendo em vista que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição, nos 
moldes do art. 109, V, do Código Penal, uma vez que o fato ocorreu a mais de quatro anos. 2. Necessidade de adoção de providência cível com a finalidade 
de promover a reparação ambiental do dano, já que a penalidade administrativa de multa aplicada pelo IBAMA, no valor de R$ 416.000,00 (quatrocentos 
e dezesseis mil reais), é expressiva e sem comprovação de efetivo pagamento, revelando a necessidade de continuidade da persecução nessa esfera. 3. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento no âmbito criminal e pela continuidade do procedimento nos próprios autos para a apuração cível, em conformidade com 
o Enunciado 56/4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000200/2017-78 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1537 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
OCUPAÇÃO IRREGULAR DE PRAIA POR HOTEL. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. PRAIA IMBASSAÍ. IMPACTO A SÍTIOS 
DE DESOVA DE TARTARUGAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível ocupação irregular de faixa da Praia 
Imbassaí por hotel (resort e spa), área de preservação permanente, terreno de marinha, com interferência no ciclo reprodutivo de ninhos tartarugas, no 
Município de Mata de São João/BA, tendo em vista que: (i) conforme informações do ICMBio, o empreendedor atendeu às recomendações técnicas no 
sentido de dispor os equipamentos de praia no local de modo a não interferir na segurança dos sítios de desova das tartarugas, com recolhimento diário 
de todo o mobiliário de praia, promover o afastamento dos equipamentos e usuários dos ninhos identificados, implementar Programa de Comunicação e 
Educação Ambiental voltado aos usuários e visitantes, disponibilizar placas informativas, folhetos, cartilhas, expor palestras, capacitar funcionários para 
a conservação do habitat das tartarugas e não utilizar luz artificial no local da desova; e (ii) em relação à informação nos autos, de invasão da referida 
faixa de praia por equipamentos de vendedores ambulantes, em frente ao citado Hotel, questão evidenciada no curso das investigações, o Membro 
oficiante determinou a extração de peças e instauração de notícia de fato a ser distribuída por prevenção ao 18º Ofício da PR/BA, com o seguinte objeto: 
"Apurar a regularidade dos equipamentos de vendedores ambulantes que pernoitam na faixa de praia, em frente ao Hotel Grand Palladium, na localidade 
de Imbassaí, Município de Mata de São João - BA". 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). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001377/2015-92 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1604 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. TRAQUITO. INEXISTÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. REPARAÇÃO DO DANO. ATRIBUIÇÃO DO MPE. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar suposta irregularidade na extração mineral (Traquito), sem a devida 
autorização dos órgãos ambientais competentes, no Município de São Gonçalo do Amarante/CE, após a conversão da promoção de arquivamento em 
declinação de atribuições, tendo em vista que: (i) a ANM informou que, à época da autuação por parte da SEMACE, a empresa investigada possuía 
autorização para a lavrar de traquito na poligonal do processo DNPM 800502/2006, não havendo a prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91; 
(ii) a SEMACE informou que a empresa executou extração fora da área permitida pela Licença de Operação nº 274/2015, emitida pelo órgão ambiental 
estadual, o que configura, em tese, a prática do delito tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98; (iii) não há indícios de dano ambiental, efetivo ou potencial, 
a bem do domínio federal ou sob a gestão ou 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, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 7 - 4ª CCR, a justificar a atuação do Ministério Público 
Federal; e (v) a Promotoria de São Gonçalo do Amarante informou que o delito previsto no art. 55 está sendo apurado no âmbito da Justiça Estadual, por 
meio TCO no 0011389-40.2017.8.06.0164, em trâmite na Comarca de São Gonçalo do Amarante. Precedentes: 1.29.023.000103/2019-56 e 
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1.29.023.000103/2019-56. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pelo conhecimento do arquivamento como declinação de atribuições e pela sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA Nº. 1.19.001.000065/2021-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1691 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL. ÁREA EMBARGADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de 
fato criminal instaurada a partir do Auto de Infração nº IV5M46LX encaminhado pelo Ibama, referente a descumprimento do termo de embargo 
consistente em impedir regeneração de área de vegetação pela inserção/plantação de cultura de capim para criação de bovinos, no Município Sítio 
Novo/MA, tendo em vista que existe interesse da autarquia ambiental na atuação, pois houve descumprimento de uma ordem federal lavrada pela 
Autarquia Ambiental Federal Ibama. (Precedente: 1.13.000.001247/2019-58 57, 1ª Sessão Ordinária - 5.8.2020). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000069/2009-11 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1161 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO. 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CASCALHO. PRESCRIÇÃO. 1. Cabe o arquivamento parcial de notícia de fato instaurada para 
apurar eventual prática dos delitos previstas no artigo 55 da Lei nº 9.605/98 e no artigo 2º da Lei nº 8.176/91, decorrente da extração mineral (cascalho), 
sem autorização da autoridade ambiental competente, no Município de Sinop/MT, tendo em vista que a pretensão punitiva do Estado encontra-se 
fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, incisos III e V, do Código Penal, respectivamente, em relação aos delitos dos artigos 2º, caput, da 
Lei 8.176/91 e 55, caput, da Lei 9.605/98, uma vez que os fatos ocorreram em 2005. 2. Necessária a adoção de medidas cíveis cabíveis, nos próprios 
autos, para fins da recuperação ambiental integral ou reparação/compensação pelo dano ambiental praticado, ressalvada a impossibilidade de fazê-lo, em 
conformidade com o disposto nos Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. Precedente: 1.23.000.000787/2020-10 (SO n. 583ª, de 24.2.2021) 3. Voto 
homologação do arquivamento quanto aos crimes dos arts. 55, caput, da Lei 9.605/98, e 2º, caput, da Lei 8.176/91, e não arquivamento quanto ao ilícito 
ambiental cível, devendo a apuração prosseguir nestes mesmos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.006.000060/2019-42 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1447 – Ementa: PROMOÇAO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ORIUNDO DA 6ª CCR. HOMOLOGAÇÃO PELA 
CÂMARA INDÍGENA. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA DE SALTO AUGUSTO. EIA/RIMA. 
COMPONENTE INDÍGENA. RIO JURUENA. JUÍNA/MT. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para investigar o processo de 
licenciamento ambiental referente à construção da Usina Hidrelétrica de Salto Augusto, tais como a falta de realização de consulta livre, prévia e 
informada, bem como de estudo de componente indígena como instrumento integrante do EIA/RIMA, situada às margens do rio Juruena, Município de 
Juína/MT, tendo em vista que: (i) o Ibama e Agência Nacional de Águas (ANA) afirmaram que não há qualquer registro em seus sistemas sobre a suposta 
existência de empreendimento denominado Usina de Santo Augusto; e (ii) a Funai esclareceu que participa de processos de licenciamento ambiental e 
são conduzidos pelo órgão licenciador competente, devendo ser solicitada a sua manifestação após instauração do procedimento, de modo a garantir a 
oitiva das comunidades envolvidas por meio de sua Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental (CGLic), não havendo, portanto, medidas adicionais 
a serem adotadas no presente feito em razão da inexistência do citado empreendimento. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUARATING/CRUZEIRO Nº. 1.22.000.000215/2021-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1432 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. ÓLEO DIESEL UTILIZADO EM VEÍCULO AUTOMOTOR FORA DOS PADRÕES DA ANP 
E DO CONAMA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de Minas Gerais para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a 
prática do delito do art. 54 da Lei 9.605/98, consistente em causar poluição atmosférica pela condução de veículo automotor com uso de óleo diesel S500 
e não do óleo diesel S10, em desobediência aos padrões estabelecidos pela ANP e Conama, o qual foi abordado pela fiscalização na Rodovia BR 116, 
km 18, no Município de Lavrinhas/SP, tendo em vista que, conquanto a abordagem tenha ocorrido em rodovia federal, os danos provocados pela emissão 
de gases tóxicos no meio ambiente são difusos, de modo que não há lesão direta e imediata a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. 1.34.029.000003/2021-24 (583ª Sessão Revisão-ordinária - 24.2.2021) 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 84) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000907/2021-99 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1421 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. DOF. TRANSAÇÕES INTERESTADUAIS. 1. 
Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em procedimento destinado a apurar a inserção de informações falsas no Sistema DOF, mantido 
pelo IBAMA, por meio de movimentação indevida de crédito florestal no total de 7,39 m³ (sete vírgula trinta e nove metros cúbicos) de madeira 
beneficiada da espécie angelim pedra, própria do Bioma Amazônia, tendo em vista a existência de transações interestaduais - do Estado do Mato Grosso 
e do Pará para o Estado de Minas Gerais - na cadeia de vendas da empresa, conforme documentação encaminhada pelo IBAMA, inteligência do 
entendimento consubstanciado no Enunciado nº 62 - 4ª CCR. Precedente: NF n. 1.23.007.000061/2020-17 (571ª Sessão Ordinária - 5.8.2020). 2. Voto 
pela não homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.002117/2019-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1419 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AVE. ADULTERAÇÃO DE ANILHA. CATIVEIRO 
IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar os crimes previsto no art. 29, da Lei n. 9.605/1998 c/c arts. 296, 
§ 1º, I, e 299, do Código Penal, consistente na manutenção em cativeiro, em desacordo com a autorização da autoridade ambiental, de 101 (cento e uma) 
aves, de espécies diversas, tendo em vista que as mesmas infrações e os mesmos autores já estão sendo investigados em outro procedimento mais antigo, 
IPL n. 1044806-86.2020.4.01.3800, no qual foi apresentada proposta de Acordo de Não Persecução Penal, presentemente em trâmite, não se vislumbrando 
a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF, sob pena de 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) 
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relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003544/2016-86 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1597 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO. BARRAGEM DESCARACTERIZADA E DESCADASTRADA DO SIGBM. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a segurança e a estabilidade da Barragem Dique 1 (barragem de sedimento), operada pela E. M. 
P. B. Ltda., em Belo Horizonte/MG, tendo em vista que: (i) o empreendedor informou que a barragem foi completamente removida/descaracterizada, 
não se encontrando, atualmente, inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), instituída pela Lei nº 12.334/2010; (ii) consoante nota 
técnica 01/2017-DNPM, decorrente de vistoria realizada em 03/03/2017, após a empresa apresentar relatório de descomissionamento do Dique 1, `No 
local onde antes estava instalado o Dique 1, hoje se caracteriza como um sump escavado em terreno natural [...] Apesar de estarmos em período chuvoso, 
o sump, denominado Sump 1 se encontrava seco, sem retenção de água de origem pluvial. Esta situação demonstra maior conforto e segurança para o 
sistema de drenagem que passou pela retirada dos barramentos construídos'. Concluiu-se pela retirada do Dique 1 do cadastro de barragens da autarquia 
minerária; e (iii) em 26/01/2021, a ANM informou que, em pesquisa ao Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração (SIGBM), não foi 
encontrada a estrutura objeto dos presentes 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). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 
1.22.000.003559/2016-44 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1634 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITO. 
COMPLEXO MINERÁRIO DO CÓRREGO DO FEIJÃO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em inquérito civil instaurado em 
decorrência de Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração da 4ª CCR), para apurar a segurança e a estabilidade da 
Barragem V1 (estrutura pertencente ao Complexo Minerário do Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, situada a jusante da Barragem I, que se rompeu 
em 25/01/2019, causando graves danos ambientais e humanos, inclusive danos à estrutura da barragem objeto dos presentes autos), Brumadinho/MG, 
tendo em vista que, em que pese o entendimento da Procuradora da República oficiante, apesar de as repercussões cíveis e criminais referentes ao 
rompimento da Barragem I, incluindo os danos às Barragens IV, IV-A e VI, do Complexo Minerário do Córrego do Feijão, sejam objeto de tramitação 
junto ao 26º Ofício Ambiental da PRMG no IC nº 1.22.000.000276/2019-93, sob atuação da FT Brumadinho, o presente procedimento é exclusivo em 
relação às medidas que comprovem a segurança da Barragem IV, para além daquelas de reparação e compensação relacionada ao acidente ocorrido em 
2019 sobre a Barragem VI. 2. Em observância ao princípio da prevenção, imprescindível a verificação se aplicável ao caso as disposições constantes da 
Nota Técnica 4ª CCR n. 1/2020 em relação à Barragem VI, nos presentes autos, em especial quanto: (i) a realização de diligências junto à empresa ou 
aos órgãos públicos competentes, para verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, do método de 
construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 26/01/2019, 
data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às disposições da 
ANM, especialmente à Resolução ANM nº 4/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam break e o 
mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, foram calculados especificamente para o volume 
e densidade do material armazenado e consideram o nível pluviométrico, no mínimo, com recorrência milenar. Considerar a precipitação com recorrência 
milenar no projeto das estruturas, e verificar o comportamento para a recorrência decamilenar; e (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na 
área de inundação, determinando-se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (ii) 
exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras medidas que entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e 
do patrimônio cultural nas áreas afetadas, ampliando-se o objeto da investigação. Precedente: IC 1.26.003.000103/2017-34 (578ª SO). 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento, determinando a adoção de diligências complementares. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS 
GERAIS Nº. 1.22.000.003620/2016-53 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1542 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DA BARRAGEM GABIÕES. 
BRUMADINHO/MG. PARECER SPPEA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no curso da Ação Coordenada sobre Segurança de 
Barragens da 4ª CCR (GT Mineração), para apurar a segurança da Barragem denominada Gabiões, operada pela Empresa Mineração Esperança S/A, 
localizada em Brumadinho/MG, tendo em vista que, em conformidade com o Parecer Técnico nº 1.554/2019 da SPPEA: (i) o barramento é de pequeno 
porte, considerado como Classe E, categoria de Risco (CRI) baixo e dano potencial associado (DPA) baixo, além de revelar, a partir de informações da 
ANM, inexistência de anomalia que represente risco eminente à segurança do barramento; (ii) a ANM vem executando a contento o seu poder-dever de 
polícia administrativa em relação à estrutura do barramento, observando as prescrições da Lei nº 12.334/2010 e da Portaria nº 70.389/2017; (iii) a 
barragem não se encontra inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), instituída pela Lei nº 12.334/2010, conforme informações 
da ANM contidas no referido Parecer; (iv) o entendimento da Perícia em Geologia da PR/MG, neste momento, é de ausência de motivos técnicos que 
justifiquem a atuação do MPF; e (v) por último, o Membro oficiante argumenta que eventual superveniência de fatos novos relativos à segurança da 
estrutura, o procedimento poderá ser desarquivado ou ainda instaurado um novo. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000033/2017-73 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1686 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APP). MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE DE ÁGUA VERMELHA. EDIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO 
RECANTO BEIRA RIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia sobre supostas intervenções em área de preservação 
permanente no loteamento Recanto Beira Rio, lote 12 da quadra 3, situado às margens do reservatório da UHE de Água Vermelha, Município de 
Itapagipe/MG, tendo em vista que a questão foi judicializada por meio da ACP nº 8272- 96.2016.4.01.3802 sob as perspectivas do meio ambiente, 
parcelamento do solo e normas urbanísticas, ajuizada pelo Procurador oficiante e em trâmite no TRF 1ª Região, cujo tema abarca o objeto dos autos, qual 
seja: a cessação da implementação do citado loteamento com a reparação, recuperação e indenização pelos danos causados na APP do rio Grande 
conforme verificação no Sistema Único, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou 
judicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-
CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-
MG Nº. 1.22.011.000158/2018-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1660 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. MINERAÇÃO. MINA 
ABANDONADA. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. FELIXLÂNDIA/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
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instaurado para apurar dano ambiental e ao patrimônio histórico e cultural por empresa minerária a partir de relatório da Feam sobre Minas Abandonadas 
em Minas Gerais, com relação à área poligonal DNPM nº 832.600/200, em Felixlândia/MG, tendo em vista que a Secretaria de Estado Meio Ambiente e 
Desenvolvimento sustentável (Semad) informou que o Projeto de Recuperação da Área Degradada (Prad) apresentado pela empreendedora foi 
considerado satisfatório e, após esta apresentar relatório de monitoramento ambiental da cascalheira na Fazenda Borrachudo, constata-se que a Empresa 
Mendes Ltda. vem cumprindo com regularidade o Prad de recuperação da área impactada pela mineração. 2. Considerando que o cronograma de 
cumprimento do Prad possui um lapso temporal de 3(três), ainda que acompanhado pelo órgão ambiental estadual, recomenda-se ao Membro oficiante 
que instaure PA de acompanhamento até o integral cumprimento do Prad de recuperação da área degradada. 3. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com 
determinação de instauração de PA para acompanhar o integral cumprimento da área degradada. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001139/2020-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1499 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. 
RESTAURAÇÃO DE BEM TOMBADO. BELÉM/PA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar risco de 
desabamento de imóvel tombado pelo IPHAN, situado na rua Boulevard França em Belém/PA instaurado a partir de fiscalização do IPHAN, tendo em 
vista a informação posterior da citada autarquia confirmando que o projeto de readequação e de reforma do bem foi recebido no prazo fixado, o que 
ensejou na suspensão da notificação de penalidade pelo IPHAN, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, pois não se 
verifica mais violação por parte do empreendedor em respeito a edificação tombada e que a restauração será acompanhada pelo órgão patrimonial 
competente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.001729/2019-61 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1446 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. VENDA SEM LICENÇA VÁLIDA. JACARÉ. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar infração capitulada no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 por expor a 
venda 169 (cento e sessenta e nove) kg de carne de jacaré sem a devida autorização do órgão ambiental competente, fato ocorrido no Município de Oieras 
do Pará/PA, tendo em vista que a pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 109, V, do Código Penal, uma vez que 
o fato ocorreu a mais de quatro anos. 2. Quanto ao aspecto civil, a Procuradora oficiante instaurou notícia de fato para propositura de Ação Civil Pública. 
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). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA Nº. 1.23.002.000286/2014-67 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1399 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. BAUXITA. TERRA QUILOMBOLA MOURA. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na Licença de Operação concedida pelo Ibama para a Mineração 
Rio do Norte extrair bauxita no Platô Monte Branco, parcialmente incidente em Terra Quilombola Moura, no interior da Flona Saracá-Taquera, em 
Oriximiná/PA, consistente na ausência de estudos prévios de impacto para os quilombolas e de parecer da Fundação Cultural Palmares, em prejuízos 
indenizáveis à comunidade, tendo em vista: (i) a duplicidade de procedimentos com o mesmo objeto, pois o processo de renovação das Licenças de 
Operação, o acompanhamento da consulta prévia no Platô Monte Branco e todas as questões relativas ao licenciamento vem sendo acompanhado no PA 
n. 1.23.002.000423/2020-10; (ii) a questão da indenização por eventual prejuízo aos quilombolas é matéria que foge do âmbito de atribuição da 4ª CCR 
e já foi previamente examinada pela 6ªCCR, que homologou o arquivamento no Voto 190/2021, na SO 458ª. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.008.000382/2019-60 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1504 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO. BENS. ACHADO ARQUEOLÓGICO. MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para registrar o recebimento de achado arqueológico entregue ao MPF, consistente de 1 
(um) artefato antigo de forma côncava, com indicação de retirada da região do Rio Marupá, Garimpo Nova Vida, localizado no Município de Itaituba/PA, 
tendo em vista que: (i) o único objetivo deste procedimento foi conferir destino seguro a um objeto recebido pelo MPF como artefato rupestre, que foi 
encaminhado ao Iphan em Belém/PA e lá recebido em dezembro de 2020; (ii) inexistente irregularidade concreta, passível de apuração por meio de 
inquérito civil, nos termos da Resolução CNMP n. 174, de 4 de julho de 2017; e (iii) o Iphan comunicou que serão realizadas vistorias no local indicado 
como origem do artefato, garimpo em Itaituba/PA, possivelmente em 2021, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARANA Nº. 1.25.000.002750/2018-29 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1265 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS. 4ª CCR. ADAPAR/PR. 1. Não cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar as ações e omissões da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR, concernentes ao Projeto de 
Transparência das Informações Ambientais da 4ª CCR, após o retorno dos autos para diligências (565ª SO) tendo em vista que: (i) conforme relatório de 
avaliação do Projeto, a autarquia continua não atendendo às especificações para a disponibilização das informações; (ii) esta Câmara divulgou, em 
15/04/20, os resultados e a análise evolutiva dos órgãos e entidades avaliados na segunda fase do Ranking da Transparência Ambiental, orientando que 
medidas judiciais sejam propostas e disponibilizando a minuta da inicial para a proposição de Ação Civil Pública; (iii) a Lei de Acesso à Informação 
(LAI) baseada na publicidade e a Lei Geral de Proteção de Dados amparada na necessidade do resguardo da privacidade se convergem mutuamente, uma 
vez que essa lei potencializa as obrigações de transparência, em conformidade com o disposto em seu art. 25, qual seja: 'os dados deverão ser mantidos 
em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas (...) à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral', 
regulamento correlato ao art. 8º, § 3º, III, da Lei de Acesso à informação, isto é: 'É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação (...) de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, (...) sendo obrigatória a divulgação 
em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)'; e (iv) considerando que a Guia de Transporte Animal (GTA) é um documento oficial de 
emissão obrigatória para o trânsito interestadual de animais para qualquer finalidade, abarcando também as condições sanitárias, origem/destino entre 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 174 
 

 
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. 

 

outras informações relevantes, a concessão de acesso dos dados pessoais a terceiros é permitida para a proteção do interesse público e geral preponderante, 
pois evitará a disseminação de doenças, podendo causar danos para os produtores, bem como atingir a saúde de todos, nos moldes do art. 31, § 3º, V, da 
LAI, portanto, a divulgação dos dados do GTA espelha uma transparência ativa, pois se concatena com a saúde pública sanitária, o resguardo do meio 
ambiente e do consumidor, bem como denota uma proteção do interesse público prevalecente com a participação de todos na regularidade da atuação 
fiscalizatória e no exercício do poder de polícia estatal, fortalecendo, assim, os imperativos democráticos. Precedentes: IC nº 1.17.000.001286/2018-25 
4ª CCR e IC nº 1.30.001.001635/2018-67 CIMPF (10/02/2021), nos termos do voto-vista apresentado pela Conselheira Luiza Frischeisen. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do 
arquivamento, facultando-se ao Procurador oficiante, caso requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro 
para dar continuidade ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 96) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA-PI Nº. 
1.27.003.000066/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1551 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. TRANSPORTE DE MADEIRA. AUSÊNCIA 
DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada a partir de peças 
de informações do Ibama, para apurar delito ambiental capitulado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, consistente no transporte de 38,81 
(trinta e oito vírgula oitenta e um) m³ de madeira serrada (tábuas), de espécies diversas, sem licença válida para todo o tempo de viagem, ocorrido no 
Município de Caraúbas do Piauí/PI, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, considerando as informações constantes no relatório 
de fiscalização do Ibama, não é possível concluir que a madeira transportada é oriunda de área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das 
Unidades de Conservação Federais, das APPs em rios federais e das terras indígenas, inexistindo, portanto, o interesse federal, conforme Enunciado nº 
48 da 4ª CCR e nos termos do art. 109, IV, da CF. Precedente: NF Criminal nº 1.23.005.000272/2020-61-Rel. Nívio de Freitas, julg. na 580ª Sessão 
Ordinária, em 2/12/20. 2. Quanto ao aspecto cível, o órgão ambiental aplicou multa administrativa fixada em R$ 11.643,00 (onze mil seiscentos e quarenta 
e três reais), nos termos do art. 47 do Dec. 6.514/2008, bem como a apreensão da madeira e do veículo utilizado no transporte. 3. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003766/2019-91 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1491 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. RESERVATÓRIO HÍDRICO. PROJETO DE ASSENTAMENTO FAZENDA 
SÃO PEDRO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). DOAÇÃO DE AÇUDE AO MUNICÍPIO DE 
ELDORADO DO SUL. 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuição para atuar em PA de Acompanhamento instaurado para acompanhar a 
regularização dos reservatórios hídricos situados no interior do Projeto de Assentamento Fazenda São Pedro, no Município de Eldorado do Sul/RS, tendo 
em vista que: (i) conforme as informações do Incra, o Assentamento Fazenda São Pedro não possui barragens em seu interior, mas quatro açudes, sendo 
que o maior e único dos reservatórios artificiais do interior do PA que possuía caráter coletivo a implicar a regularização ambiental pelo Incra, fora doado 
à Prefeitura de Eldorado do Sul, `(...) cabendo então ao Ente Municipal realizar o processo de registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 
Município. Neste sentido, a obrigação de regularização do referido reservatório artificial passa a ser incumbência do Poder Executivo Municipal. Por 
encontrar-se o processo de doação em etapa inicial poderá o INCRA, se assim demandado, auxiliar tecnicamente o Município (...).'. (ii) em relação aos 
outros açudes, informou que: 'Eventuais reservatórios situados no interior das parcelas rurais são considerados de uso individual cabendo ao responsável 
legal pelo lote providenciar o cadastro da estrutura junto ao Sistema de Outorga da água do Rio Grande do Sul (SIOUT) para requerer a outorga de direito 
de uso de água ou dispensa conforme o enquadramento junto à Legislação Estadual'; e (iii) conforme concluiu o Membro oficiante, a doação do único 
açude que possui caráter coletivo ao Município de Eldorado do Sul transferiu a obrigação da regularização do recurso hídrico do Incra ao Município, o 
que implica em ausência de interesse da União no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004790/2016-73 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1665 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. ESPELHO D'ÁGUA 
E ENTORNO DA BAÍA DE GUANABARA. RIO DE JANEIRO/RJ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2016 para apurar eventual 
omissão do Iphan em relação ao processo de tombamento referente ao bem denominado Espelho D'Água e Entorno da Baía de Guanabara situado no 
Município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que a citada autarquia afirmou que mais recentemente optou pelo indeferimento da continuidade de 
instrução de tombamento, em razão de parecer técnico contrário à proteção do bem em questão, pois as idiossincrasias da baía de tamanha dimensão, tão 
amplas e diversas, tanto no âmbito conceitual quanto físico, inviabilizam um único tombamento que as abarque, sendo certo que seus pontos mais 
significativos já se encontram acautelados pelo IPHAN, inexistindo, portanto, fundamentos legais para 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. - 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 PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000143/2013-90 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1666 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. DESPEJO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2013 para apurar 
notícia de descarte irregular de entulho em um setor do bairro Caxambu, Petrópolis/RJ, tendo em vista que o local encontra-se em processo de regeneração 
natural, bem como foi executado o cercamento da área com cabos de aço não tendo havido novos descartes de material, conforme informações do Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA), inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do 
representante na hipótese de informações iniciais advindas de narrativa jornalística. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 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 - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000425/2010-75 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1662 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. RETORNO. 499ª SO. MEIO AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO CULTURAL. PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA MARINA DA GLÓRIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para acompanhar o Projeto de Revitalização da Marina da Glória, proposto pela nova concessionária da área (BR Marinas Glória S/A), no Rio de Janeiro, 
sobretudo após a 4ª CCR não homologar o TAC firmado entre esta Concessionária e o Ente municipal, em razão de o acordo poderia afetar o trâmite de 
ações pendentes em curso ligadas à questão (499ª SO), tendo em vista que: (i) no presente momento, as operações da BR Marinas estão regulares, pois 
vem atendendo as requisições quanto à apresentação prévia de projetos para montagem de estruturas provisórias de suporte e eventos, inclusive com 
encaminhamento dos estudos de capacidade de carga, sem evidências de ilicitude desde 2019 e, em razão da Pandemia, os shows não mais acontecem 
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no local, conforme informado pelo Iphan; e (ii) não existem irregularidades apontadas por órgãos ambientais nos últimos 2 (dois) ou 3 (três) anos, 
conforme destacou o Membro oficiante. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000083/2014-05 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1629 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E FERROVIÁRIO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposta deterioração do ramal ferroviário que une as cidades de Barra Mansa e Angra dos Reis/RJ, tendo em vista 
q u e : (i) não há omissão da ANTT, que atuou na esfera administrativa visando apurar a responsabilidade da concessionária pelos bens e imóveis que 
estavam sob sua responsabilidade, tendo instaurado procedimento administrativo para apuração do ativo; (ii) remanescendo divergências sobre a 
destinação de alguns bens, a responsabilidade da concessionária e sua recuperação, conforme se depreende do Ofício 615/2019 da Procuradoria Federal 
junto à ANTT e documentação anexa da Coordenação de Infraestrutura, mostrando-se necessária a instauração de Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento do processo administrativo junto à ANTT, objetivando acompanhar a solução definitiva acerca da integralidade do patrimônio cultural 
em questão. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício, remessa de órgão público ou por 
representação anônima, como no caso. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de instauração de procedimento administrativo 
de acompanhamento do processo administrativo na ANTT e a solução definitiva quanto à integralidade do patrimônio cultural em questão. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 102) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000171/2017-41 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1626 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO URBANO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro para atuar em Inquérito Civil instaurado para apurar falta de licenciamento ambiental para instalação e operação de marina de barcos de 
propriedade privada, no Município de Paraty/RJ, tendo em vista que: (i) Relatório Técnico 165.09.20 do Inea informou que a atividade não está inserida 
em unidade de conservação da natureza, sendo que as águas do Rio Perequê-Açú são de domínio estadual; (ii) não há notícias de que a área seja de 
domínio federal, ou que faça parte de terreno de marinha ou terras indígenas, não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas 
autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 103) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 1.30.019.000004/2011-65 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1512 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o processo de ocupação 
desordenada de áreas do município de Teresópolis/RJ, especialmente nos bairros atingidos pela tragédia climática ocorrida na região serrana do dia 
12/01/2011, de forma a se identificar o papel de cada instituição, entidade e agente público na reordenação urbana e ambiental, tendo em vista que, 
conforme Procurador da República oficiante: (i) após nove anos de instrução e décadas de crescimento desordenado da cidade, especialmente em áreas 
de risco, verifica-se melhoria na implantação de políticas públicas de defesa civil e de prevenção e a existência de previsão de elaboração de novo Plano 
Diretor; (ii) as políticas públicas envolvendo crescimento em áreas de risco são ainda insuficientes, de maneira que as ações de governo para esse fim 
devem ser acompanhadas até que se efetivem, visando à defesa civil e à prevenção de riscos, sendo mais adequada a instauração de Procedimento 
Administrativo de Acompanhamento. Precedente: 1.31.001.000362/2015-53. 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 de Acompanhamento das políticas públicas municipais envolvendo crescimento, defesa civil e prevenção para as áreas consideradas de 
risco da cidade. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000379/2011-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1502 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. BARCOS DE PESCA. 
PESCADORES TRADICIONAIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar notícia da existência de diversas embarcações em 
área de preservação permanente (restinga) e na areia da Praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis/SC, tendo em vista que, segundo Procurador da 
República oficiante: (i) se trata de embarcações de pescadores tradicionais registrados ou em processo de registro na atual Secretaria de Aquicultura e 
Pesca (antiga Superintendência de Pesca, Maricultura e Agricultura); (ii) a Floram vistoriou toda a orla da Praia, com base na qual emitiu o Relatório de 
Fiscalização Ambiental 274/20, esclarecendo que a área é predominantemente APP e Terreno de Marinha, tendo identificado 14 (quatorze) embarcações 
em 5 (cinco) pontos diferentes e um pequeno rancho de pesca temporário, sendo que todos os barcos são de pesca tradicionais e pertencem a pescadores 
locais, não havendo notícias de danos ao meio ambiente; (iii) o presidente da associação é responsável pelo rancho construído, porém já solicitou TAUS 
(Termo de Autorização de Uso Sustentável) junto à SPU. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a determinação de envio dos autos à 6ª CCR para eventual 
exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 105) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000727/2016-66 - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1547 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE MARGENS DE RIACHO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar ocupação irregular das margens do Riacho denominado Rio Monte Verde ou Rio Mané Vicente, localizado 
perpendicularmente à lateral sul do Floripa Shopping Center, Bairro Saco Grande, em Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) a SPU/SC informou que 
existem edificações na porção sudoeste da área em questão, todavia fora dos limites dos terrenos de marinha, destacando que o processo de homologação 
da LPM/1831 está em andamento; (ii) com base em documentos/mapas enviados pelo ICMBio, que delimitam todo o local, o Membro oficiante aponta 
que o único imóvel ocupante de terreno de marinha está situado fora dos limites da ESEC/Carijós e já foi autuado pelo Ibama, que lavrou auto de infração 
e embargou/interditou a área, questão está judicializada nos Autos 50149665-57.2012.4.04.7200, em trâmite na 6ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Florianópolis/SC; (iii) existe Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para o local, em nome da Empresa Cassol Investimentos e 
Participações Ltda, cujo projeto de implementação do Prad foi aprovado/autorizado e cumprido integralmente pela autuada, conforme consta do Parecer 
Técnico nº 305/2019 DILIC, emitido pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (Floram), não havendo, portanto, no presente 
momento, a necessidade de adoção de medidas/providências adicionais pelo MPF no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001097/2017-28 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 1553 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. OBRAS DE HOTEL. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS (ETE). ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO PAU 
DE SACO. ENTORNO DA ESEC CARIJÓS/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidades no licenciamento 
ambiental para a construção do Hotel Intercity Portofino, situado no Bairro Saco Grande, margens do Rio Pau de Saco, área de preservação permanente, 
lindeira à Estação Ecológica de Carijós (ESEC Carijós), em Florianópolis/SC, sobretudo em relação ao sistema de tratamento do esgotos do 
empreendimento, tendo em vista que: (i) em 12/09/2019, o empreendedor, via protocolo IMA 42672/2019, apresentou declaração acompanhada de 
relatório fotográfico, assinado pelo técnico responsável pelo projeto e operação, atestando que a ETE do empreendimento encontrava se integralmente 
concluída e apta a operar; (ii) em 08/11/2019 foi emitida a LAO 7501/2019, na qual consta as estruturas e equipamento da ETE, conforme a Informação 
Técnica nº 176/2020 do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA); (iii) esse órgão ambiental também informou ter vistoriado o local após o 
término das obras do empreendimento, ao concluir que a ETE encontra-se em conformidade com os projetos aprovados no âmbito do processo de 
licenciamento ambiental, nos termos da Informação Técnica nº 176/2020 (Processo IMA URB/18750/CRF); (iv) o ICMBio informou que vistoriou o 
local e não encontrou indícios de canalização do Rio Pau de Barco, que deságua na ESEC Carijós, conforme apontava a representação; e (v) a solução 
adotada pelo empreendedor, de construção de Estação de Tratamento de Esgotos particular não destoa das edificações localizadas na região dos Bairros 
do Saco Grande, Monte Verde e João Paulo, conforme informado pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan). 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001488/2012-38 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1566 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. CORTE DE ÁRVORES EM ÁREA DE MANGUE E RESTINGA. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
BALNEÁRIO DA PRAIA DANIELA. PONTAL JURERÊ. ENTORNO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA (ESEC) CARIJÓS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado a partir de Auto de Infração lavrado pelo ICBMbio, objeto do Procedimento Administrativo ICMBio nº 02078.000089/2011- 
05, para apurar corte de árvores em área de manguezal e restinga, no loteamento Balneário Daniela, Pontal Jurerê, entorno do ESEC Carijós, em 
Florianópolis/SC, tendo em vista q u e ; (i) após a conclusão do referido procedimento administrativo, que homologou multa aplicada, apreendeu bens 
utilizados no ilícito e não tendo sido apresentado o respectivo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRD) fixado, no prazo estipulado, a Autarquia 
Ambiental informou que ajuizou a Ação Civil Pública nº 5023363-46.2019.4.04.7200, em 02/10/2019, via Procuradoria Federal Especializada, 
objetivando à recuperação da área degradada; e (ii) verifica-se dos autos, também, o trâmite a ACP nº 88.00.27635-0/SC, ajuizada pelo MPF, com 
assistência do Ibama, em desfavor do Município de Florianópolis, em razão de irregularidades no loteamento Balneária Daniela, implantado no Pontal 
Jurerê, por ter afetado áreas de preservação permanente, com sobreposição na ESEC Carijós e as áreas de mangue adjacentes. Em razão da abrangência 
de grande número de imóveis, essa ACP foi dividida em duas etapas: 1ª - imóveis sem edificação em áreas de mangue e nos seus limites (171 unidades); 
2ª - demais imóveis (193 unidades). 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). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.003105/2015-17 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1565 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. TOMBAMENTO. CONJUNTO ARQUITETÔNICO, URBANÍSTICO E 
PAISAGÍSTICO DO DISTRITO DO RIBEIRÃO DA ILHA. FLORIANÓPOLIS/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
a regularidade do procedimento administrativo de tombamento do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Distrito do Ribeirão da Ilha em 
Florianópolis/SC, instaurado em 2015, tendo em vista que o IPHAN afirmou: (i) que as edificações do citado conjunto estão em bom estado de 
conservação; e (ii) mais recentemente, em 2020, o procedimento de tombamento teve sua instrução técnica concluída e o bem já conta com proteção 
federal por meio do tombamento provisório, bem como está aguardando análise do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural na Coordenação-Geral 
de Identificação e Reconhecimento para deliberação do tombamento definitivo em 2021, cabendo a essa autarquia decidir, com exclusividade, sobre a 
adoção das providências necessárias para garantir a finalização da salvaguarda do acervo patrimonial em questão, pois já vigoram regras de proteção do 
tombamento provisório sobre o bem, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial 
por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.003242/2013-81 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1568 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MARICULTURA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para acompanhar o Cumprimento de Sentença nº 5018535- 51.2012.4.04.720 em trâmite na 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC 
relativo à atividade de maricultura e instaurado em 2013, tendo em vista que: (i) o MPF formulou acordo aceito pelos demandados e homologado pelo 
Juízo; e (ii) para verificação do cumprimento do pacto o Parquet federal realizou reuniões, analisou respostas e elaborou manifestações técnicas acerca 
do cumprimento dos requisitos estabelecidos entre outras instruções, portanto, como houve uma real fiscalização do ajuste acordado em Juízo, objeto do 
Cumprimento de Sentença e tendo a questão já se encontrar judicializada, não há razões para prosseguir com o presente apuratório. 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 CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000350/2019-68 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1253 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. MINERAÇÃO. ACP DO CARVÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir de representação da Empresa Super Lider Alimentos Eireli, requerendo descomissionamento de área 
para fins de edificação/instalação de um supermercado em local objeto de recuperação ambiental, abrangido pela ACP do Carvão, situado na Rua Padre 
Estanislau Cizeski, Próspera, Criciúma, terreno que fica atrás do empreendimento Container Food Park e próximo ao Parque das Nações, especificamente 
na Mina Poço 11, local em que a atribuição inicial de recuperação é da Empresa CSN, por forção de sentença transitada em julgado, da Empresa Rio 
Deserto por força de TAC firmado, e da União, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, em razão do impasse entre as 
empresas responsáveis por fazerem um diagnóstico ambiental integrado da área em recuperação, que abrange o imóvel sob consulta, a questão foi 
judicializada nos termos da manifestação PRM-CRICIUMA- MANIFESTAÇÃO-139/2021 (PRM-CRICIUMA- MANIFESTAÇÃO-6154/202), 
protocolizada nos autos do Cumprimento de Sentença 5005595-37.2015.4.04.7204, em trâmite perante a 4ª Vara Federal de Criciúma; e (ii) em razão de 
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a referida área em recuperação abranger o imóvel sob consulta, qualquer pedido de descomissionamento depende de análise do Juízo Federal responsável 
pelo julgamento da demanda. Assim, toda e qualquer discussão acerca de liberação da área e apresentação de documentos deverá ser feita nos autos do 
processo em fase de cumprimento de sentença, não existindo, portanto, outras providências a serem adotadas no presente feito. 2. Em razão deste 
procedimento ser o mais antigo instaurado em relação à Área Mina Poço 11, por se tratar de mesmo polígono (Mina 5 e Mina 11), as seguintes consultas 
de outros procedimentos juntadas neste feito, analisadas conjuntamente, também devem ser feitas nos autos do processo em fase de cumprimento de 
sentença, conforme acima exposto. As consultas acostadas se referem: 1.33.003.000475/2020-21 (interessado: Associação dos Militares e Amigos do 9º 
BPM); 1.33.003.000371/2020-17 (interessado: Apan Participações S.A.); 1.33.003.000292/2020-14 (interessado: Padoin Engenharia e Projetos Eirelli); 
1.33.003.000108/2020-28 (interessado: LUZ Administração e Participações Ltda.); 1.33.003.000084/2020-15 (interessado: UNIMED CRICIÚMA); 
1.33.003.000012/2020-60 (interessado: J.S Administração de Bens Móveis e Imóveis Ltda). 1.33.003.000013/2020-12 (interessado: J.S Administração 
de Bens Móveis e Imóveis Ltda); 1.33.003.000484/2019-89 (interessado: Ufo Way Denim Brasil Indústria e Comercio de Confecções Ltda); e 
1.33.003.000010/2021-51 (interessado: Castanhel Engenharia). 3. Representantes comunicados acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000916/2016-99 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 
1357 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. 
SAMBAQUIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual destruição de sambaquis localizados em sítios arqueológicos 
na Praia do Ervino, no Município de São Francisco do Sul, especificamente o sítio denominado "Sítio não cadastrado nº 1", tendo em vista que o Iphan 
informou que, após vistoria, não foram identificados sequer vestígios do sítio e que não há ficha de registro do mesmo. Assim, dada a impossibilidade de 
sua identificação, não há medidas possíveis a serem adotadas nos presentes 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). 112) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000919/2016-22 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1592 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO SAMBAQUI 'ERVINO II'. SÃO FRANCISCO DO SUL/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir do 
desmembramento do IC nº 1.33.005.000489/2007-58, arquivado no âmbito da 4ª CCR (515ª SO), para apurar a situação do Sítio Arqueológico Sambaqui 
denominado Ervino II, localizado na rua Sergipe, no Município de São Francisco do Sul/SC, tendo em vista que, segundo consignou o Membro oficiante: 
(i) já em 2007, quando o Museu de Arqueológico Sambaqui Joinville (MASJ) realizou a primeira vistoria nos sítios arqueológicos da região da Praia do 
Ervino, constatou-se que o sítio estava significativamente alterado, que o terreno passou por terraplanagem e que não havia informações seguras sobre 
as dimensões originais, morfologia e composição do sambaqui, tornando-se impossível estimar a relevância que o sítio um dia teve, bem como estimar o 
dano causado, tampouco foi possível identificar quais lotes se sobrepõem à área outrora ocupado por Sambaqui; e (ii) tramita na Promotoria de São 
Francisco do Sul o IC n. 06.2016.00008238-8, que trata da regularização do licenciamento do Loteamento Jardim Noêmia, localizado na Praia do Ervino, 
em São Francisco do Sul e que foi firmado TAC, considerado piloto, já que, uma vez aceito pelo Conselho Superior do Ministério Público, será replicado 
nos demais loteamentos irregulares, não restando, portanto, outras medidas a serem adotadas pelo MPF no presente inquérito civil. 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). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000169/2014-15 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1678 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. EDIFICAÇÃO. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar construção de rancho de pesca descaracterizado, utilizado como estabelecimentos comerciais na Praia do Rosa, no município de Imbituba/SC, 
tendo em vista que a matéria encontrar-se judicializada por meio da ACP nº 5001014- 30.2021.4.04.721, ajuizada pelo Procurador oficiante perante a 
Subseção da Justiça Federal em Laguna, estando o objeto do presente feito integralmente abarcado na referida ação judicial, conforme cópia da petição 
inicial anexa, nos termos do Enunciado nº 11/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000320/2019-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1630 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. ACRESCIDO DE TERRENO DE MARINHA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar irregularidade na remoção de areia de dunas, supostamente para construção civil, na localidade do Loteamento Montreal, quadra 
13, atrás do Lote 20, no município de Jaguaruna/SC, tendo em vista a judicialização do objeto, por meio de Ação Civil Pública nº 5003476- 
84.2021.4.04.7207 movida pelo Ministério Público Federal, objetivando a suspensão de obra de construção de muro em área de preservação permanente 
de restinga fixadora de dunas e acrescido de Terreno de Marinha, estando o objeto do procedimento integralmente abordado pela petição inicial, nos 
termos do Enunciado 11-4ª/CCR. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP 
Nº. 1.34.012.000507/2016-66 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1674 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVA LEGAL. DEMARCAÇÃO 
DE TERRA INDÍGENA. DESAPROPRIAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual irregularidade de 
instituição/recomposição de reserva legal em imóvel rural, no Município de Mongaguá/, que, em tese, está inserida na Terra Indígena Guarani do 
Aguapeú, tendo em vista que: (i) a FUNAI informou que a área objeto do presente procedimento foi transformada em reserva indígena através do Decreto 
nº 08/1998 (SEI nº 4780150), que homologou a demarcação da Terra Indígena Guarani Aguapeú; (ii) o IBAMA informou que não consta declaração 
ativa na base do CAR para o imóvel objeto do presente procedimento; (iii) consta dos autos ação de desapropriação indireta da área inserida em terra 
indígena, não sendo possível realizar o CAR do sítio objeto da incorporação em terra indígena; (iv) inexiste dano ambiental ou fatos concretos e 
minimamente delimitados no presente procedimento a desafiar a atuação do MPF; e (v) tem atribuição a 6ª CCR para apurar possível interferência em 
demarcação de Terra Indígena, conforme Resolução CSMPF nº 20/2006. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa à 6ª CCR para 
eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
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termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. DPF/AC-00066/2014-INQ - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1495 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO DO INCRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar a possível prática dos crimes previstos nos arts. 41 e 50- A da Lei n. 9.605/98, referente ao desmatamento de, aproximadamente, 231,1 (duzentos 
e trinta e um vírgula um) hectares de floresta nativa, durante ocupação irregular de 89 pessoas no interior do Projeto de Assentamento Agroextrativista 
Riozinho/Granada, no Município de Sena Madureira/AC, tendo em vista que: (i) conforme se apreende dos autos, o total de área desmatada se divide em 
89 polígonos, sendo em sua grande maioria pequenas extensões de terra inferiores a cinco hectares; (ii) há robustos elementos probatórios de que a 
maioria dos desmatamentos ocorreu para possibilitar a subsistência dos invasores do PAE Riozinho/Granada; (iii) com relação aos polígonos maiores, 
apenas os pontos P09 e P72/P76 tiveram detentores identificados; e (iv) há fundada dúvida acerca da ocorrência ou não da prescrição da pretensão 
punitiva em relação aos dois pontos citados (art. 109, IV, do Código Penal), haja vista que, de acordo com os laudos periciais, o desmate dos 15,8 hectares 
referente ao ponto P09 se deu entre 2012 e 2014; e, em relação ao ponto P72/P76, os 14,7 hectares foram suprimidos na seguinte progressão: 4 hectares, 
até 2012; 8,5 hectares, entre 2012 e 2014; e 2,2 hectares entre 2014 e 2015. 2. Registra-se que no âmbito IC n. 1.10.000.000248/2017-25 vêm sendo 
adotadas diversas medidas objetivando a regularização, pelo INCRA, da ocupação do PAE Riozinho/Granada, o qual já foi alvo de, ao menos, duas outras 
ocupações clandestinas posteriores à apurada neste feito (em 2015 e 2017, esta última também objeto de investigação do IPL 119/2018-4-SR/PF/AC. 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). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-1001711-78.2020.4.01.3000 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1702 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO. INCRA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 50-A da Lei n. 9.605/98 referente à destruição de 3,25 (três vírgula 
vinte e cinco) hectares de floresta nativa, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, no interior do PAD Boa Esperança, lote 23 (Ramal do 
Pinduca, km 42), no Município de Sena Madureira/AC, tendo em vista que: (i) há elementos nos autos que demonstram que a supressão da vegetação 
deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal e da família, nos termos da excludente de ilicitude do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; 
e (ii) conforme se apreende do relatório de pesquisa n. 412/2021 do SNP/SINASSPA e da Informação de Polícia Judiciária n. 0041/2020, o investigado 
é pessoa idosa (66 anos), não possui vínculo empregatício para complementar a renda, nem automóvel, não restando outras alternativas senão realizar 
pequenos desmates para trabalhar com plantios. Precedente: JF-AC-INQ-1002551- 88.2020.4.01.3000, 583ª SO. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 118) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-1003905-51.2020.4.01.3000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1567 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA CHICO 
MENDES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a eventual prática do crime tipificado no art. 40 c/c 40- A, §1º, da Lei n. 
9.605/98, em razão do desmate de 1,34 (um vírgula trinta e quatro) hectares de floresta nativa no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes, no 
Município de Xapuri/AC, tendo em vista que: (i) elementos nos autos demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de 
subsistência pessoal e da família, nos termos da excludente de ilicitude do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; e (ii) o infrator, que reside em uma 
casa humilde de madeira, possui renda mensal um pouco superior a um salário-mínimo e planta na área desmatada culturas de subsistência, como banana, 
abacaxi, manga, maracujá, ingá e polcam. Precedente: JF-AC-INQ-1002551-88.2020.4.01.3000, 583ª SO. 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). 119) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1005275-65.2020.4.01.3000-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1589 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a eventual prática do crime tipificado no art. 40 c/c 40- A, §1º, da Lei n. 9.605/98, em razão do desmate de 6,4 (seis vírgula quatro) 
hectares de floresta nativa no interior da Reserva Extrativista Cazumbá-Iracema, no Município de Sena Madureira/AC, tendo em vista que: (i) elementos 
nos autos demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal e da família, nos termos da excludente 
de ilicitude do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; e (ii) afere-se do relatório de pesquisa n. 440/2021 do SNP/SINASSPA, assim como de outros 
documentos constantes nos autos, que o investigado é beneficiário do Programa Bolsa Família, não possui vínculo empregatício e sobrevive do cultivo 
de culturas de subsistência como mandioca, feijão e milho, bem como da criação de cerca de 30 cabeças de gado. Precedente: JF-AC-INQ-1002551- 
88.2020.4.01.3000, 583ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA 
Nº. JF-IAB-IP-1001029-81.2021.4.01.3908 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1558 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA. FLORESTA NACIONAL DO JAMANXIM. APREENSÃO DE ESPINGARDA. 1. Cabe o arquivamento no âmbito da 4ª CCR de 
inquérito policial instaurado a partir do Termo de Apreensão 72AA7URY, lavrado pelo ICMBio, referente a apreensão de uma espingarda calibre 20, 
sem marca e numeração aparente, durante fiscalização na Floresta Nacional do Jamanxim, em barraco utilizado na floresta por madeireiros, não tendo 
sido identificado o proprietário, conforme Relatório de Fiscalização KUEIL29, tendo em vista que: (i) no que se refere a autoria, não há nenhum indício 
que possibilite sua caracterização. Sabe se apenas que uma pessoa estava com instrumento próprio de exploração na Flona do Jamanxim, não sendo 
possível sua identificação; e (ii) não houve notícia de dano em decorrência do uso da espingarda. Aplicação da Orientação n.º 1-4ª CCR. 2. Voto pela 
homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 5ª 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/5A.CAM - 
5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-5000697-08.2019.4.03.6124-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1516 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. UHE ILHA SOLTEIRA. INTERVENÇÕES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a 
ocorrência dos crimes previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei n° 9.605/98, consistente em impedir a regeneração natural de vegetação em cerca de 
410,30 m² (quatrocentos e dez vírgula trinta metros quadrados) de área de preservação permanente do reservatório da UEH Ilha Solteira, mediante 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 179 
 

 
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. 

 

destruição de floresta, no Lote 24 do loteamento denominado Pousada da Paz, no município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) conforme 
relatório do Ibama, se trata de intervenções consistentes em um deck em madeira, resto de mureta, fossa, estaca de concreto, caixa hidráulica e 
encanamento na APP, porém a consequência para o meio ambiente é fraca e não houve consequências para a Saúde Pública; (ii) laudo pericial da DPF 
esclareceu que não há Unidade de Conservação da Natureza no local, sendo que a recuperação ambiental foi estimada em R$ 1.006,49 (um mil e seis 
reais e quarenta e nove centavos); (iii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de 
medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: 1.11.000.000179/2019-84. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800247-73.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1353 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. 
Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 90 (noventa) dias e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 
75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 
0800237-34.2017.4.05.8502), ainda que em primeiro grau, questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), 
notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento a qual determinou suspender as ordens de 
desocupação/interdição do imóvel em questão, obstar a ampliação das edificações e a remoção dos obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso à 
praia. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE- 0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª 
SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental 
(APA Estadual Litoral Sul) situado na praia do Saco, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Voto pela homologação da suspensão 
de IPL pelo prazo máximo de até 90 (noventa) dias, desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva, conforme marco temporal solicitado 
pelo Procurador oficiante. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800256-35.2020.4.05.8502 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1350 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO 
DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL 
HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, 
por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se 
aguardar definir na esfera cível (ACP 0800443-48.2017.2017.4.05.8502), ainda que em primeiro grau, questões relativas à existência ou não de 
materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento a qual determinou 
suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, obstar a ampliação das edificações e a remoção dos obstáculos que impeçam ou 
dificultem o acesso à praia. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE-0800324-
82.2020.4.05.8502- INQ (586ª SO). 2. Registra-se que o objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União 
(terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul) situado na praia do Saco, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 
9.605/98. 3. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800323-97.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1346 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA 
OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 
62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na 
esfera cível (ACP 0800428- 79.2017.4.05.8502), ainda que em primeiro grau, questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a 
opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento a qual determinou suspender as ordens de 
desocupação/interdição do imóvel em questão, obstar a ampliação das edificações e a remoção dos obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso à 
praia. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE- 0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª 
SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental 
(APA Estadual Litoral Sul) situado na praia do Saco, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Voto pela homologação da suspensão 
de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP Nº. JF-SOR-TCO-5002896-74.2021.4.03.6110 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1671 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. PROCEDIMENTO 
ORIUNDO DA 2ª CCR. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de termo circunstanciado instaurado 
para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 38 da Lei 9.605/98 em razão de desmatamento sem autorização válida, além de redução à condição 
análoga de escravo e de posse de explosivos praticados em Salto/SP, tendo em vista que, segundo o Procurador oficiante, os fatos apurados já são objeto 
de investigação no Inquérito Policial nº 5003846- 20.2020.4.03.6110 conforme verificação no Sistema Único, estando essa investigação em fase mais 
avançada do que a do presente apuratório, apto a evitar a duplicidade de procedimentos, situação vedada no Direito Penal, inexistindo, portanto, medidas 
adicionais a serem adotadas no feito em análise. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAPÁ Nº. 
1.12.000.000824/2020-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1607 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO AMAPÁ (SEMA). 
ACOMPANHAMENTO PELO MPF. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir de expediente encaminhado pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado do Amapá (SEMA), que solicita o acompanhamento pelo MPF de processo administrativo de licenciamento ambiental, 
protocolado no âmbito daquela secretaria, para atividade de Transporte de Minério de Ferro, na área portuária do Município de Santana/AP, com o 
objetivo de "assegurar a transparência e segurança jurídica dos procedimentos adotados pela Secretaria", tendo em vista que, conforme consignou o 
Membro oficiante: (i) não foi reportada nenhuma ilegalidade ou risco iminente de danos ambientais que configurem a atribuição do Ministério Público 
Federal para atuar, uma vez que, o processo administrativo foi instaurado em 11 de agosto de 2020, e o ofício remetido ao parquet, em 20 de agosto de 
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2020; e (ii) ainda, segundo o Membro oficiante, "a solicitação de acompanhamento ministerial, objetivando a transparência e segurança jurídica de 
processo administrativo de licenciamento ambiental recém instaurado, se confunde com pedido de consultoria jurídica por parte do Ministério Público 
Federal", não restando, portanto, outras medidas a serem adotadas pelo MPF na presente notícia de fato. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 127) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000332/2018-81 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1406 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ILHA DE 
GUARAPIRA. COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ACUPE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade 
envolvendo a Superintendência de Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA), consistente na reativação de ocupação da Ilha de Guarapira, em detrimento 
da comunidade remanescente de quilombo de Acupe, certificada pela Fundação Cultural Palmares, no município de Santo Amaro/BA, tendo em vista 
que, segundo o Procurador da República oficiante: (i) após longa instrução, não se vislumbrou ocupação danosa ao meio ambiente na Ilha da Guarapira; 
(ii) consigna-se que a ilha em questão é objeto de reivindicação pela comunidade quilombola, tendo o MPF ajuizado a ACP n. 1006599-68.2017.4.01.3300 
em face do Incra, para que a autarquia seja condenada a adotar medidas necessárias à identificação, reconhecimento, delimitação e titulação da área 
ocupada pela referida comunidade, o que tornará irregular a sua ocupação para outros fins, sendo necessária a instauração de Procedimento Administrativo 
para acompanhar a tramitação da referida ACP, o que já foi determinado; (iii) a 6ª CCR, em exame de suas atribuições funcionais, homologou o 
arquivamento no Voto 234/2021, determinando a instauração de Procedimento Administrativo para acompanhamento da referida ACP, com vistas a 
fiscalizar a regularidade da inscrição de ocupação da Ilha. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ESPÍRITO 
SANTO/SERRA Nº. 1.17.000.003156/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1539 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. COBRANÇA DE TAXA 
DE ACESSO. PRAIA DO ERMITÃO. PARQUE MUNICIPAL MORRO DA PESCARIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório civil 
instaurado a partir de representação, para apurar irregularidade de cobrança de taxa como condição de acesso à Praia do Ermitão, situada no Parque 
Municipal Morro da Pescaria, em Guarapari/ES, tendo em vista: (i) a ausência de irregularidades, pois a cobrança da taxa, no caso R$ 8,00 (oito reais), 
está prevista no Decreto Municipal nº 533/2018, o citado Parque foi criado pela Lei Municipal nº 2.790/2007, a Constituição Estadual do Espírito Santo 
permite a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia (art. 136, II) e os arts. 267, I e 58 da Lei Orgânica do Município de Araguari, 
estabelecem, respectivamente, que o Parque Municipal é patrimônio natural e paisagístico de preservação permanente, bem como a fixação, pelo Prefeito, 
por meio de decretos, de preços públicos para a utilização de bens, serviços e atividades municipais; e (ii) ademais, a Jurisprudência do STF reconhece a 
constitucionalidade de taxas cobradas em decorrência do controle e fiscalização do meio ambiente, como exercício regular do poder de polícia (STF - 
ARE AgR 738.944/MG, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26/03/2014 e AgR RE: 1.160.175/SC, Relatora: Min. Cármen 
Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/11/2019). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
LINHARES-ES Nº. 1.17.004.000061/2016-50 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1663 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO FEDERAL. FLORESTA NACIONAL DE GOYTACAZES. AÇÃO COORDENADA DA 4ª CCR "O MPF EM DEFESA DAS 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO". GT REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para acompanhar a regularização fundiária da Unidade de Conservação "Floresta Nacional de Goytacazes", no âmbito da ação 
coordenada "O MPF em defesa das Unidades de Conservação", promovida pela 4ª CCR com o apoio do GT Regularização Fundiária de Unidades de 
Conservação, consistente na cessão para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de imóvel registrado sob a matrícula de 
nº 2.333, folha 1, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Linhares, em nome da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cujo 
imóvel compõe integralmente a área da Flona de Goytacazes, localizada no Município de Linhares/ES, tendo em vista que, conforme apurou o Membro 
oficiante: (i) a cessão da área denominada Estação Experimental de Linhares (Unidade de Conservação Floresta Nacional de Goytacazes) foi autorizada, 
em 2008, pelos dirigentes da Embrapa em favor do ICMBio, e que a SPU/ES manifestou que tal procedimento pode ser formalizado, de forma autônoma, 
entre os próprios entes, sem a sua anuência; (ii) segundo a Embrapa, a doação não foi concluída devido a quantidade de áreas, a complexidade de 
acompanhamento dos trabalhos de forma centralizada, os problemas encontrados, bem como a limitação orçamentária; e (iii) considerando que a Embrapa 
não está se omitindo em dar continuidade aos procedimentos necessários, e tendo em vista que não há previsão para a conclusão da regularização fundiária, 
com posterior efetivação da doação de terras da Embrapa para o ICMBio, restam esgotadas as diligências essenciais ao deslinde da questão, inexistindo, 
portanto, medidas adicionais a serem adotadas, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.347/85. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.17.004.000141/2019-58 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 519 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ACOMPANHAMENTO DE TERMO 
DE COMPROMISSO. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE. REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM MARIANA. 
NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento instaurado 
a fim de acompanhar o cumprimento do Termo de Compromisso celebrado com o Município de Conceição da Barra/ES, atinente à colaboração para 
execução das ações de saúde inseridas no contexto da reparação integral às vítimas do rompimento da Barragem de Fundação, em Mariana/MG, tendo 
em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Precedente: 1.22.000.005098/2018-
14. 2. Voto pelo não conhecimento com a remessa dos autos à PFDC, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - 
CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 131) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000042/2021-73 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1363 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE CASCALHO. RESERVA EXTRATIVISTA RECANTO RECUSA 
DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Cabe propor Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) 
no incidente instaurado no âmbito da Ação Penal nº 0000278-27.2019.4.01.3506, oriunda da presente Notícia de Fato nº 1.18.002.000042/2021-73, em 
que se apurou a prática dos crimes previstos nos artigos 55 da Lei nº 9.605/98 e 2º da Lei nº 8.176/91, consistentes na extração de cascalho em área de 
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400 m2 (quatrocentos metros quadrados), no interior da Reserva Extrativista Recanto das Araras de Terra Ronca, sem a necessária licença e autorização 
dos órgãos competentes, em área do Município de São Domingues/GO, ainda que o recebimento da denúncia seja anterior à vigência da Lei nº 
13.964/2019 e o processo já esteja em andamento em primeiro ou segundo graus, desde que preenchidos os requisitos autorizativos para o acordo e não 
incidam os impedimentos tipificados no § 2º do artigo 28-A do Código de Processo Penal, (Precedente: JF/PR/FOZ-IANPP-5012868-18.2020.4.04.7002 
- Rel. Nicolao Dino, julg. em 16/12/2020, na 581ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 
03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução 
penal no curso da ação penal, considerando-se os Princípios da Economia Processual, da Efetividade e da Celeridade, tendo a 4ª CCR firmado 
entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que preenchidos os requisitos 
previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP). 3. Na análise dos requisitos, o Membro oficiante deve 
aferir a notícia nos autos, quanto a um dos fundamentos utilizados pelo MPF, para obstar o oferecimento acordo, "figurar como autor no Inquérito Policial 
n. 0030055-80.2016.4.01.3500, em trâmite na 11ª Vara Federal Criminal de Goiânia-GO, por associação criminosa... ", considerando a defesa alegar que 
a denúncia oriunda do referido IPL foi rejeitada. 4. Voto pela admissibilidade da propositura do Acordo de Não Persecução Penal no curso da ação, 
cabendo ao Membro oficiante verificar, no caso concreto, se estão preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP, facultando-se, se for o caso, requerer 
a designação de outro membro para atuar no feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras 
deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 
1.20.000.000605/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1652 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONHECIDA COMO DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. PLANTIO DE SOJA. ÁREA PRIVADA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 
LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar a possível ausência de fiscalização e não atendimento do regramento federal no 
plantio de soja no Estado de Mato Grosso, tendo em vista que: (i) segundo apurado pelo membro oficiante, a área não é de domínio federal, ausente 
ofensa à Unidade de Conservação federal, à terra indígena ou a qualquer interesse da União, na forma do art. 109, inciso I, da CF e do Enunciado nº 5 da 
4ª CCR; (ii) a questão foi judicializada na Justiça Federal pela APROSOJA/MT, Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso, 
ACP nº 1005398-09.2020.4.01.3600, que foi extinta, sem resolução de mérito, ante a ausência de legitimidade da APROSOJA/MT, e por incompetência 
da Justiça Federal, em razão da falta de interesse da União; e (iii) o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a ACP n. 1011437- 
17.2020.8.11.0041, perante a Vara Especializada do Meio Ambiente em Cuiabá/MT, para apurar a legalidade do experimento entabulado pelo INDEA - 
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, bem como os eventuais riscos ambientais advindos da disseminação da ferrugem asiática e aumento 
das pulverizações de agrotóxico no Estado de Mato Grosso, já julgada em primeiro grau, pelo que ratificado o interesse local para a questão. 2. Conheço 
da promoção de arquivamento como declinação de atribuições e, no mérito, voto por homologar a declinação, com recomendação de ciência da 
representante, para fins de acompanhamento, com fulcro no Enunciado nº 9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 1.20.002.000222/2020-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1270 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar 
eventual prática do delito tipificado no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, decorrente da supressão de 418,29 (quatrocentos e dezoito virgula vinte e nove) 
hectares de floresta nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente, em Projeto de Assentamento do INCRA, no Município de Nova 
Bandeirantes/MT, tendo em vista que: (i) o INCRA informou que, visando a proteção da área de reserva legal do PA Japuranoman, estão adotando 
medidas para reintegração de posse, bem como realizou a medição, demarcação e georreferenciamento do assentamento, como medidas preparatórias; 
(ii) não foi possível identificar a autoria do delito, vez que o relatório de fiscalização indicou o desconhecimento dos reais autores do dano ambiental, 
razão pela qual é patente a ausência de justa causa à persecução penal; e (iii) conforme consignado pelo Procurador oficiante, o INCRA vem adotando 
as medidas administrativas e judiciais necessárias para garantir a reparação do dano praticado em área de sua responsabilidade e, sobretudo, a salvaguarda 
da área de reserva legal do assentamento, inclusive, em parceria com o IBAMA. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 134) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000102/2012-51 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 1659 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. FERRO. 
DERRAMAMENTO DE REJEITOS(LAMA) EM CÓRREGO. MINA URUCUM. CORUMBA/MS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar eventuais danos ambientais ocasionados pelo derramamento de rejeito de minério (despejo de lama de minério de ferro em 
01/06/2012) no Córrego Arigolândia, que tem sua nascente no alto da Mina Urucum, em razão das atividades da Empresa Vale MCR S. A. na referida 
Mina, bem como buscar a respectiva compensação ambiental e a recuperação da área e do recurso hídrico, em Corumbá/MS, tendo em vista que: (i) não 
é possível mensurar o dano ambiental objeto do presente feito (Auto de Infração lavrado pelo Ibama nº 567774-D), considerando a coleta de materiais 
para perícia não ter sido realizada de forma adequada, as amostras coletadas não terem sido suficientes, além do grande lapso temporal já decorrido, 
conforme a Manifestação Técnica nº 03/2012/NLA-MS, do Núcleo de Licenciamento da Unidade do Ibama/MS; (ii) o auto de infração foi lavrado com 
enquadramento nos artigos 61 e 62 do Decreto nº 6.514/2010, que dependem de laudo técnico de constatação que identifica a dimensão do dano e a 
geração do impactos ambientais; (iii) consta dos autos que a Embrapa Pantanal listou diversas falhas que resultaram na impossibilidade de se realizar as 
análises físico-químicas do material coletado, como falta de especificação do tipo de análise, erros nos procedimentos de coleta, ausência de indicação 
do local, dentre outras; (iv) não existem dados suficientes na fiscalização realizada quanto ao volume/quantidade, pois não consta nos 2 (dois) relatórios 
de fiscalização quaisquer informações acerca da duração, volume e quantidade do material despejado no Córrego Arigolândia; (v) o Membro oficiante 
aponta que equipe técnica do MP Estadual realizou vistoria no local e visualizou que o fluxo era contínuo, a água com pouco turbidez e sem coloração 
avermelhada, não tendo sido detectada mortandade aparente de peixes nem existência de fatores que poderiam acarretar tal evento; (vi) consta dos autos, 
que a Empresa Vale S. A. relatou o problema ter sido resolvido na data da ocorrência, com adoção de providências, como paralisação de atividades nas 
plantas e manutenção dos canos, limpeza da calha do córrego, monitoramento da qualidade das águas, sem ocorrência de prejuízos à saúde, à segurança 
ou ao bem-estar da população, nem verificada a mortandade de animais; (vii) o Membro oficiante destaca que em levantamento realizado pelo órgão 
ambiental, utilizando-se de análises geoespaciais multitemporais, foi possível identificar apenas alterações na vegetação próxima ao córrego, em área de 
mineração da empresa, que se encontra atualmente em processo de lavra e, em relação ao acidente, não foi possível distinguir qualquer diferença nas 
respostas espectrais que pudessem caracterizar o evento causador do dano; (viii) moradores da região, que foram afetados pelo acidente, já buscaram 
reparação de danos na esfera judicial por meio de ações cíveis; e (ix) considerando que o vazamento ocorreu por apenas por 12 (doze) horas e inviabilidade 
técnica de se detectar e mensurar o impacto ambiental, eventual judicialização redundaria unicamente em um processo sem possibilidade de produção 
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pericial. 2. Quanto à esfera criminal, os autos revelam que no IPL de apuração dos fatos (Autos nº 0114/2013-DPF/CRA/MS), a conclusão em laudo 
pericial no sentido de que as águas estavam límpidas, sem alterações visíveis em suas propriedades físicas, tais como turbidez e viscosidade, sem 
evidências de assoreamento ou deposição excessiva de material mineral e de identificação de prejuízos à vegetação, saúde humana e fauna. 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). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000276/2019-93 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1131 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. REJEITOS. DESASTRE DE BRUMADINHO. BARRAGENS BI, B-IV e B-IV-A DA MINA CÓRREGO DO 
FEIJÃO. POPULAÇÕES ATINGIDAS. ACORDO JUDICIAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil, no âmbito da Força Tarefa Rio Brumadinho, 
para apurar as repercussões cíveis inseridas no contexto do rompimento da Barragem da mineradora Vale S/A na Mina Córrego do Feijão, pertencente 
ao município de Brumadinho/MG, em razão da assinatura e homologação de Acordo Judicial entre a Vale S/A, o Ministério Público Federal (MPF), 
Ministério Público de Minas Gerais (MP/MG), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) e o Estado de Minas Gerais, no valor de R$ 
37.689.767.329,00 (trinta e sete bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e sete mil e trezentos e vinte nove reais), objetivando 
à reparação integral em razão do rompimento das barragens BI, B-IV e B-IV-A da Mina do Córrego do Feijão/Brumadinho, tendo em vista que foram 
assegurados valores/recursos para a recuperação social, ambiental e econômica para as consequências cíveis do desastre, além da obrigatoriedade de 
elaboração de projetos/programas/ações/obras e contratações, com observância da participação da população. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a 
determinação de instauração de um ou mais Procedimentos Administrativos de Acompanhamento do cumprimento de todas as obrigações de pagar e de 
fazer assumidas pela Vale e órgãos públicos, que poderão ser instaurados de forma individualizada e desmembrada para cada obrigação ou categoria de 
obrigações. - 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 - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000853/2019-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1422 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
FORÇA TAREFA BRUMADINHO. ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR 
para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado para assegurar o atendimento psicossocial e de saúde adequado aos atingidos pelo rompimento 
da barragem do Córrego do Feijão, de responsabilidade da empresa mineradora Vale S.A., Município de Brumadinho/MG, tendo em vista que não há 
indícios de irregularidade atinentes à temática ambiental de que cuida a 4a Câmara de Coordenação e Revisão. Precedente: PP n. 1.22.000.000935/2020-
25. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.001152/2016-82 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1590 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. TAC. MEIO 
AMBIENTE. PARCELAMENTO DO SOLO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ICMBIO. AUTOS DE INFRAÇÃO REVOGADOS. 
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PRAD. 1. Cabe o arquivamento de PA de Acompanhamento instaurado para acompanhar o 
cumprimento do TAC nº 03/2010- PRMG/GB/MML, celebrado nos autos do IC 1.22.000.000596/2009-71, em virtude de parcelamento do solo e 
intervenção em APP, no Município de Jaboticatubas/MG, tendo em vista que: (i) não foram constatadas, pelo órgão ambiental competente, novas 
intervenções em APP ou parcelamentos do solo na região; e (ii) o ICMBio informou que os Autos de Infração n° 00446 e nº 000536- A, lavrados em 
28/09/2009, que deram causa ao TAC, foram julgados improcedentes no âmbito do processo administrativo SEI nº 02070.002754/2009-42, sendo os 
mesmos revogados, concluindo-se pela desnecessidade de apresentação de projeto para recuperação da área. 2. Comunicado o arquivamento, nos termos 
do artigo 12 da Resolução nº 174/2017 do CNMP, bem como o disposto na Orientação nº 02/2017 da 4ª CCR/MPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003557/2016-55 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1635 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGENS DE MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITO. COMPLEXO MINERÁRIO DO CÓRREGO DO 
FEIJÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em virtude instaurado em decorrência de Ação Coordenada de Segurança de Barragens de 
Mineração (GT Mineração da 4ª CCR), para apurar a segurança e a estabilidade da Barragem IV-A (estrutura pertencente ao Complexo Minerário do 
Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG, situada a jusante da Barragem I, que se rompeu em 25/01/2019, causando graves danos ambientais e humanos, 
inclusive à estrutura da barragem objeto dos presentes autos), em Brumadinho/MG, tendo em vista que: (i) em razão do rompimento da Barragem I 
situada no referido complexo minerário, a Barragem IV-A, de pequeno porte e situada a jusante da Barragem I, foi completamente atingida, sofrendo 
galgamento e deixando de existir, conforme Parecer Técnico 1950/2019-SPPEA; (ii) segundo a ANM, a Barragem IV-A foi descadastrada do Sistema 
Integrado de Gestão de Barragem de Mineração (SIGBM), em 28/03/2019; e (iii) as repercussões cíveis e criminais referentes ao rompimento da Barragem 
I, incluindo os danos às Barragens IV, IV-A e VI, do Complexo Minerário do Córrego do Feijão, são objeto de tramitação junto ao 26º Ofício Ambiental 
da PRMG no IC nº 1.22.000.000276/2019-93, sob atuação da FT Brumadinho. 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). 139) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003580/2016-40 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1505 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA 
DE BARRAGEM. MINERAÇÃO. BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO B2. HERCULANO MINERAÇÃO. ITABIRITO/MG. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração), para apurar a 
segurança e estabilidade da Barragem denominada Barragem B2, da Herculano Mineração, localizada no município de Itabirito/MG tendo em vista que: 
(i) o Parecer Técnico nº 1956/2019 SPPEA/MPF afirmou que a barragem integra o complexo de quatro barragens da Mineração Herculano no município, 
porém não está inserida na Política Nacional de Segurança de Barragem, tratando-se de barragem de enrocamento, construída em etapa única, com vazão 
de projeto decamilenar; (ii) no Parecer 60/2016 o DNPM informou que a barragem foi declarada na Classe E, categoria de Risco Baixo e Dano Potencial 
Baixo, contudo, partir de vistoria realizada, a estrutura foi classificada na letra D, categoria de Risco Baixo e Dano Potencial médio, sendo necessárias 
algumas medidas de adequação, entre elas a adequação no PSB; e (iii) no Parecer Técnico 145/2017 o DNPM, informou que foram cumpridas todas as 
exigências até maio/2017. 2. Todavia, a documentação dos autos demonstra a ocorrência de acidente em 2014 e, conquanto em 2017 a ANM tenha 
atestado que as exigências foram cumpridas, não há informações atualizadas a respeito da estabilidade da barragem, de modo que se faz necessária a 
instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento, objetivando esta averiguação. 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 instauração de 
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Procedimento Administrativo de Acompanhamento da apresentação na ANM de relatórios de inspeção atualizado e Declaração de Estabilidade 
atualizada. - 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 - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003612/2016-15 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1540 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. SEGURANÇA 
DE BARRAGENS. MINERAÇÃO. DIQUE EMESA. BRUMADINHO/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado no curso da Ação 
Coordenada sobre Segurança de Barragens da 4ª CCR (GT Mineração), para apurar a segurança da Barragem denominada Dique Emesa, operada pela 
Empresa Mineração Esperança S/A, em Brumadinho/MG, tendo em vista que: (i) a estrutura do barramento é de pequeno porte, o qual não está inserido 
na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), instituída pela Lei nº 12.334/2010, conforme Relatório Técnico da Agência Nacional de 
Mineração; (ii) a ANM vem executando a contento o seu poder-dever de fiscalização com observância da Lei 12.334/2010 e da Portaria 70.389/2017; 
(iii) nos termos da Perícia em Geologia da PR/MG, em conformidade com o Parecer Técnico nº 1.553/2019/SPEA, atualmente não existem motivos 
técnicos que justifiquem a atuação do MPF quanto à segurança da estrutura do referido barramento; e (iv) conforme consignado pelo Membro oficiante, 
eventual superveniência de fatos novos relativos à segurança da estrutura, este procedimento poderá ser desarquivado ou ainda instaurado um novo. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003654/2016-48 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1511 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM. MINERAÇÃO. BARRAGEM BANDEIRA II. VALE S/A. CONGONHAS/MG. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado no âmbito da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de Mineração (GT Mineração), para apurar a 
segurança e estabilidade da Barragem denominada Bandeira II da Mineradora Vale S/A, localizada no município de Congonhas /MG tendo em vista que: 
(i) o Parecer Técnico nº 194/2016 e Informação 65/2016 do DNPM informaram a realização de vistoria na área e a constatação de que a Barragem 
Bandeira II foi completamente removida/descomissionada, não se identificando estruturas remanescentes da antiga estrutura; e (ii) o Parecer Técnico 
1571/2019 SPPEA confirmou que a estrutura foi totalmente removida, esclarecendo que não há motivos técnicos que justifiquem a atuação do MPF; (iii) 
de acordo com o Membro oficiante, a ANM vem executando o seu poder-dever de polícia administrativa, observando as disposições da Lei nº 12.334/2012 
e a Portaria 70.389/2017, de modo que não há medidas adicionais a serem adotadas pelo MPF, em relação ao referido barramento. Precedente: 
1.35.000.000868/2016-12. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG 
Nº. 1.22.002.000132/2018-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1593 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. MINERAÇÃO. 
RELATÓRIO FEAM MINAS ABANDONADAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais e ao 
patrimônio histórico e cultural identificados pelo relatório FEAM Minas Abandonadas referente ao empreendimento Pedra Bela de Sacramento LTDA, 
em Sacramento/MG, tendo em vista a recuperação da área degradada, uma vez que, de acordo com informação da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente_FEAM, o PRAD apresentado pelo empreendedor, informando os serviços de recuperação efetuados na área, foi considerado satisfatório, 
atendendo aos requisitos definidos na Deliberação Normativa Copam nº127/2008 e IN Ibama nº 04/2011. Precedente: 1.22.000.004667/2018-04, 576 a 
SO. 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). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.010.000020/2021-81 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1612 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO. DESASTRE DE BRUMADINHO. FUNDAÇÃO RENOVA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão para homologar arquivamento de noticia de fato instaurada a partir de representação, para apurar eventual irregularidade, no âmbito da Força-
Tarefa Brumadinho, consistente na redução dos valores do auxílio financeiro emergencial (AFE) a pescadores informais, devido pela Fundação Renova, 
em virtude do rompimento da Barragem da Mina do Córrego do Feijão, no Município de Brumadinho/MG, tendo em vista que não há indícios de 
irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o 
eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA 
COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU/MURIAÉ-
MG Nº. 1.22.020.000367/2018-18 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1687 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO E DE ÁGUA. 
(ITAMARATI, MIRAÍ E USINA PARAISO). RIOS TRIBUTÁRIOS AO PARAÍBA DO SUL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar possível irregularidade ambiental em barragens situadas em rios tributários ao Paraíba do Sul, quais sejam: barragem Itamarati/mineração 
(Itamarati de Minas), Miraí/mineração (Miraí) e Usina Paraíso/água (Astolfo Dutra), todas na região de Minas Gerais, tendo em vista que: (i) segundo o 
Procurador oficiante citados empreendimentos já estão sendo analisados no âmbito estadual; e (ii) relativamente a Itamarati e Miraí: a) a Companhia 
Brasileira de Alumínio S.A afirmou ter realizado as retificações nos respectivos Planos de Ação de Emergência da Barragem de Mineração e cumprido 
as demais recomendações feitas pela ANM, bem como informou que foi instalado sistema de alarme composto por sirenes, todas com sistema anti-
intrusão e monitoradas 24 horas pelo Centro de Controle Operacional (CCO); vídeo monitoramento geral; cadastramento socioeconômico da população 
residente na ZAS e no entorno, denominado internamente de Zona de Sonorização (ZSON) e treinamento e realização de exercício simulado; b) as 
atividades estão regulares frente as exigências do Plano de Segurança de Barragens, têm sido auditadas regularmente com o aval do auditor quanto à 
estabilidade física do maciço e à adequação do sistema extravasor, além de contar com Dam Break e Plano de Ação de Emergência para Barragens de 
Mineração (PAEBM) em conformidade com as exigências previstas na Portaria DNPM nº 70.384, não tendo sido identificadas anomalias relevantes, 
conforme dados do Apoio Técnico do MP/MG, após solicitação de informações pelo MPF; c) a barragem Itamarati opera sem alteamentos e Miraí foi 
projetada para receber alteamento a jusante, faltando apenas a elevação dos aterros, consoante MP/MG, não havendo indícios de que os barramentos 
ofereçam riscos à segurança das pessoas e ao meio ambiente, ou de que haja desídia na fiscalização e manutenção das estruturas. 2. Quanto à barragem 
Usina Paraíso, trata-se de barramento para captação de água para atividades industriais (produção de alimentos) e o MP/MG celebrou TAC com o 
empreendedor cominando com diversas obrigações de natureza técnica, voltadas ao incremento da segurança da barragem e à sua fiscalização em 
procedimento próprio não se enquadrando nas atribuições do MPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000401/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1500 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL ARQUITETÔNICO. COLOCAÇÃO DE POSTE NA PROXIMIDADE DE ÁREA TOMBADA. POSSÍVEL INTERFERÊNCIA NA 
ESTRUTURA DE BEM PROTEGIDO. BELÉM/PA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado a partir de fiscalização 
do IPHAN por verificar obra ilegal sem aplicação de multa, para apurar os crimes previstos nos artigos 62, 63 e 64 da Lei nº 9.605/98 devido à perfuração 
de buraco para instalação de poste na proximidade de setor tombado, o que pode causar danos estruturais no patrimônio histórico, fato ocorrido em 
Belém/PA, tendo em vista a informação posterior da citada autarquia de que o empreendedor fechou o buraco escavado no passeio público, recuperou o 
pavimento e retirou o poste instalado irregularmente sendo suficiente o monitoramento do IPHAN e a recuperação da área para repreender o autuado e 
desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF em razão da restauração da área em comento. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000054/2021-28 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1624 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de 
notícia de fato criminal instaurada para apurar o delito do art. 50-A da Lei 9.605/98, consistente em fazer uso de fogo em 2,94 ha (dois vírgula noventa 
e quatro hectares) de floresta nativa sem autorização da autoridade ambiental competente, em área agropastoril, no Município de Porto de Moz/PA, 
localizada no interior de localizado da Gleba Pública Federal Acaraí, de domínio e administração do Incra, tendo em vista que: ( i ) conforme Ibama, a 
intervenção é considerada de pequena monta, as consequências para a saúde pública são desprezíveis e a regeneração da vegetação local se dará 
naturalmente, já que a atividade foi embargada; (ii) as intervenções em questão são insuficientes para causar dano ambiental significativo, sendo baixa a 
ofensividade da conduta, que já foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, mediante a aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais), sendo suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais 
no âmbito do MPF. Precedente: 1.13.000.000651/2018-23 (Voto n. 5154/2019, SO n. 559ª). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.002240/2011-36 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1520 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DO CAL. 
MUNICÍPIO DE TORRES/RS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a execução de reforma 
em imóvel residencial localizado em solo não edificável, no Morro das Furnas, Praia do Cal, no Município de Torres/RS, tendo em vista que foi ajuizada 
ACP nº 5023597-662.2021.4.04.7100 em desfavor do ocupante, do órgão ambiental estadual e do Município de Torres, visando à demolição da obra 
irregularmente construída, com remoção dos entulhos, recuperação da área degradada e indenização pelos danos ambientais, abarcando integralmente o 
objeto dos autos, conforme peça inicial anexada em atenção ao Enunciado 11 - 4ª CCR, pelo que não há razão para continuidade das investigações. 
Precedente: IC n. 1.33.000.000637/2018-37 (587ª SRO, de 19/05/21). 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). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE BENTO GONCALVES-RS Nº. 1.29.012.000047/2019-89 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1685 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DE 
ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ÁGUA. PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS 
(CAÇADOR, COTIPORÃ E LINHA EMÍLIA). 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento instaurado a partir de 
Ofício Circular nº 8/2019/4ª CCR, para averiguar o atendimento das exigências da ANEEL pelos empreendedores, para, se for o caso, propiciar a apuração 
de responsabilidades em expediente próprio referente a cada barragem que não apresentaram comprovação de estarem em conformidade com a Lei nº 
12.334/2010, quais sejam a PCH Caçador (Serafina Corrêa e Nova Bassano), PCH Cotiporã (Cotiporã) e PCH Linha Emília (Dois Lajeados) situadas no 
Rio Grande do Sul e que afetam essa circunscrição, tendo em vista que: (i) a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou que a fiscalização 
será executada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), autarquia que atesta as condições 
de regularidade do setor de energia elétrica; e (ii) esse órgão afirmou que `a Gerência de Energia Elétrica [...] decidiu por cancelar as não conformidades 
então remanescentes, e encerrar os autos de infração, uma vez que as não conformidades apontadas nos relatórios de fiscalização já haviam sido 
solucionadas, antes mesmo da emissão dos autos', não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial 
ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA-RS 
Nº. 1.29.016.000054/2016-06 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1683 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO. CONTAMINAÇÃO DO SOLO. VAZAMENTO DE 
COMBUSTÍVEL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a reparação do dano ambiental causado pela contaminação do 
solo, decorrente do vazamento de combustível pelo descarrilhamento de 10 (dez) vagões carregados, sendo 5 (cinco) com gasolina e outros 5 (cinco) com 
óleo diesel, na ferrovia explorada pela empresa "América Latina Logística Malha Sul", mais especificamente na localidade de Espinilho, na divisa dos 
Municípios de Cruz Alta e Tupanciretã, ambos no Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) a 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) informou que os trabalhos de remediação e monitoramento da área em questão foram concluídos, 
estando a mesma descontaminada e que as concentrações registradas para diversos compostos ao longo das campanhas de monitoramento pode ser 
desprezadas haja vista serem bem inferior aos valores de referência considerados, os quais são bastante conservadores; e (ii) quanto à esfera cível, o MPF 
ajuizou ACP nº 5003576- 02.2013.4.04.7116 para obrigar a Rumo Malha Sul S.A. à adequada conservação da via férrea na área de abrangência da PRM 
de Cruz Alta, bem como o pagamento de indenização por danos causados ao meio ambiente, inclusive relacionados ao acidente relatado nestes autos. 2. 
Na esfera criminal, a matéria foi analisada nos autos do inquérito policial nº 5000258-74.2014.4.04.7116, arquivado após promoção ministerial junto à 
1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cruz Alta/RS. 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). 150) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000157/2016-79 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 1690 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO 
ARQUITETÔNICO. PROJETO URBANÍSTICO. MUNICÍPIO DE IMBÉ. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil 
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instaurado para apurar a existência de interesse histórico-cultural no projeto urbanístico do Município de Imbé/RS, elaborado pelo Engenheiro Ubatuba 
de Farias, tendo em vista que: (i) o IPHAN informou que, apesar da importância do projeto, não parece ser caso de tombamento a nível nacional o 
instrumento adequado para preservação do projeto urbanístico, mas sim, especificamente o Plano Diretor Municipal, não sendo caracterizado, assim, 
como patrimônio nacional, por ser uma forma de ocupação recorrente e tradicional em diferentes balneários brasileiros; (ii) o Parecer Técnico n.º 
1747/2019 - CNP/SPPEA/PGR concluiu que a preservação do loteamento original da cidade do Imbé é primeiramente relevante para a comunidade local 
- pela sua importância histórica na formação do município e também pela qualidade ambiental da cidade-balneário, atributo atrativo para os veranistas e 
turistas que a ele concorrem nos meses de verão - e que deve ser priorizada pela administração municipal; (iii) não restou atingido bem, serviço ou 
interesse da União, ou de suas autarquias e empresas públicas, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a legitimar a atuação do Ministério Público 
Federal, nos termos do Enunciado nº 4/4ª CCR e das orientações de atuação elaboradas pelo GT Patrimônio Cultural, no âmbito da Ação Coordenada 
Regularidade dos Processos de Tombamento (Documento PR-RJ- 00087423/2017). Precedente: 1.22.000.002899/2017-39 (585ª SO). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 151) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 
1.30.001.002759/2020-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1704 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO DIESEL. BAÍA 
DE GUANABARA. INEA. CAPITANIA DOS PORTOS. PETROBRAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ILÍCITO. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar possível dano ambiental decorrente de derramamento de óleo diesel na Baía de Guanabara pelo navio denominado 
UMS Aquarius Brasil, sob contrato da Petrobras, no Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) o Inea informou que não foi recebida comunicação de 
ocorrência pela Equipe de Plantão da Gerência de Operações em Emergências Ambientais escalada no período informado (14/11/2019 a 22/11/2019) 
relacionada ao derramamento de óleo diesel na Baía de Guanabara pelo navio em questão; (ii) a Petrobras consignou que, em novembro de 2019, a 
embarcação UMS Aquarius Brasil estava contratada, mas ainda em mobilização, tendo iniciado a operação apenas em 6/12/2019. Instada pela Petrobras, 
a Aquarius Brasil aduziu não ter havido incidente relacionado à embarcação registrado no mês citado na representação; (iii) no mesmo sentido, a Capitania 
dos Portos informou que não recebeu comunicados sobre a ocorrência do suposto ilícito; e (iv) conforme concluiu o Membro oficiante, não se verifica 
indicativos que confirmem a ocorrência, atribuição de responsabilidade e circunstâncias sobre o eventual dano ambiental. 2. Dispensada a comunicação 
do representante na hipótese de instauração do procedimento mediante denúncia anônima. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 152) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004653/2015-58 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1628 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO PÚBLICO. 
RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA E CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para atuar em inquérito 
civil instaurado para apurar a regularidade da rescisão do contrato 56/2014, firmado pela Ancine e a empresa Vectra Empreendimentos, referente à 
prestação de obras de engenharia e adequação do escritório central da agência, e a contratação da empresa que não participou de processo licitatório para 
finalização da obra, mediante o Pregão nº 047/2014 e dispensa de licitação nº 20/2016, tendo em vista que a questão envolve fiscalização dos atos 
administrativos afeto às atribuições da 1ª CCR. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos para a 1ª CCR, para o exercício de sua função 
revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste 
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000113/2015-77 - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1667 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECUPERAÇÃO. LOCAL ANTERIORMENTE UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO 
DE FRAGMENTOS DE ROCHA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2015 a partir de procedimento investigatório criminal relativo 
aos mesmos fatos, para apurar a adoção de medidas cíveis cabíveis para recuperação em área supostamente degradada, setor onde houve originariamente 
deposição de entulho mineral (bota-fora) e aproveitamento pela investigada de parte dos fragmentos de rocha, proveniente de resíduos de construção e 
que restou removido para utilização em obra pública posterior, fato ocorrido no interior da APA/São João, Município de Gaviões/RJ, tendo em vista que, 
segundo o Procurador oficiante, atualmente foi constatada a recomposição total da área de forma natural por meio de fotos acostadas aos autos do local 
em apreço, sendo que as ações de sucessão ecológica são suficientes para que a vegetação fosse reestabelecida, não se vislumbrando, ao menos nesse 
momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Registra-se que o procedimento investigatório criminal 
relatado fora arquivado. 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). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 
1.33.000.001287/2013-11 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1560 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO SC-401 SQUARE 
CORPORATE. POLUIÇÃO HÍDRICA. LANÇAMENTO DE EFLUENTES COM IMPACTOS À ESTAÇÃO ECOLÓGICA (ESEC) CARIJÓS. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade na implantação do empreendimento Projeto SC-401 Square Corporate, 
situado às margens da Rodovia Estadual SC-401, nº 5000, em Florianópolis/SC, com possíveis danos ambientais (poluição hídrica) à ESEC Carijós, 
tendo em vista que: (i) relatório de vistoria realizada pelo ICMBio informou que a instalação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do 
empreendimento não representa alteração significativa da hidrologia local, pois não houve impactos adicionais à ESEC Carijós, exceto o pulverizado no 
contexto sinérgico-cumulativo da urbanização desordenada na Microbacia do Saco; e (ii) as recomendações feitas via Informação Técnica 014/2019 do 
ICMBio, no âmbito do licenciamento ambiental do empreendimento, adequação à Resolução Conama 396/08, de inclusão de programa de monitoramento 
de águas subterrâneas com maior periodicidade e observância de novos parâmetros normativos da Resolução Conama 430/11, com relação à gestão do 
lançamento de efluentes no corpo hídrico local, foram atendidas tanto pelo empreendedor como pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 
(IMA), conforme aponta o Membro oficiante. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Nº. 1.33.000.001385/2017-82 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1503 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRAIA. RANCHO DE PESCADORES. PESCADORES 
TRADICIONAIS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade na construção de ranchos de pesca em área de 
preservação permanente de restinga fixadora de dunas na Praia do Sonho, Ponta do Papagaio, no Município de Palhoça/SC, tendo em vista que, conforme 
Procurador da República oficiante: (i) o surgimento dos barracos de pesca coincide com a época de pesca artesanal da tainha (maio/julho), normalmente 
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licenciada pelo órgão ambiental competente (exceção ao ano de 2017); (ii) a última vistoria da Fundação Cambirela de Meio Ambiente Fcam não 
constatou nenhum rancho de pesca no local, exceto um minúsculo abrigo que não pode ser caracterizado como tal, não havendo notícias de danos 
ambientais, de modo que o objeto deste procedimento foi exaurido. Precedente: 1.33.007.000127/2017-19. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com a 
determinação de envio dos autos à 6ª CCR para o eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Nº. 1.33.000.002033/2009-34 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1583 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO 
URBANO. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar construção irregular que atinge 0,5 (zero vírgula cinco) ha em APP de Biguaçu/SC, tendo em vista que a matéria se encontra judicializada 
por meio da Ação Ordinária nº 5016104- 44.2012.404.7200 (TRF4) e Ação Ordinária nº 5023570- 55.2013.404.7200 (TRF4), estando o objeto do presente 
feito abarcado nas referidas ações judiciais, conforme dados colhidos nos autos e extraído do Tribunal em comento. 2. Quanto ao âmbito criminal, há a 
Ação Penal nº 5014222- 81.2011.404.7200 que abrange o objeto do presente apuratório. 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). 157) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002149/2016-01 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1561 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. 
FORTALEZA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA ILHA DE ARAÇATUBA. TOMBAMENTO. FLORIANÓPOLIS E PALHOÇA/SC. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2016 para apurar a regularidade do procedimento administrativo de rerratificação do tombamento 
da Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição da Ilha de Araçatuba, que inclui o Forte Marechal Moura, o Farol de Naufragados e a paisagem envoltória, 
composta pelas ilhas do Papagaio Grande e Pequeno, Ponta, Praia de Naufragados e a Ponta do Frade, bem como o acervo de artilharia das Fortificações 
de Nossa Senhora da Conceição e Marechal Moura nos Municípios de Florianópolis e Palhoça/SC, tendo em vista que: ( i) o Parecer Técnico nº 747/2020-
SPPEA registra os principais dados sobre a configuração do polígono de tombamento, que acrescenta a Ilha do Papagaio Grande e parte do istmo da 
Ponta do Papagaio à área total de tombamento da Fortaleza citada; (ii) a Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis (Floram) enviou o 
Parecer Técnico nº 068/20 em razão de vistoria na comunidade de Naufragados para identificar elementos de urbanidade e possível regularização 
fundiária; e (iii) o IPHAN afirmou que: a) elaborará uma normativa para novas intervenções na área da poligonal do tombamento conjuntamente com as 
Prefeituras de Florianópolis e Palhoça; b) as edificações existentes na praia de Naufragados não possuem valoração individual, segundo vistoria realizada; 
c) realiza constantes fiscalizações na região e que contratou um projeto de restauro, paisagismo e sinalização para ambas as fortalezas e para a trilha de 
acesso ao Forte Marechal Moura; d) o intuito de valoração das áreas envoltórias dos Fortes é paisagístico e não de proteção dos bens edificados nas áreas 
próximas, especialmente se considerar que as casas do entorno não apresentam características de arquitetura relevante ou relacionada às fortificações 
existentes; e) a Fortaleza já contém o edital de tombamento, a descrição da poligonal e suas coordenadas geográficas, cabendo a essa autarquia decidir, 
com exclusividade, sobre a adoção das providências necessárias para garantir a finalização da salvaguarda do acervo patrimonial em questão, pois já 
vigoram regras de proteção do tombamento sobre o bem, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida 
extrajudicial ou judicial por parte do MPF diante da regularidade do acervo pelo instituto competente. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.002194/2013-12 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1584 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. 
RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2013 para apurar a existência de depósitos ilegais de lixo no 
antigo Campo de Aviação do Campeche em Florianópolis/SC, tendo em vista que segundo o Procurador oficiante: (i) o lixo foi retirado e sua acumulação 
se deu, provavelmente, no período da greve da Companhia de Melhoramentos da Capital (Comcap), autarquia municipal de limpeza pública; (ii) citado 
órgão ressaltou que está sendo providenciada a cessão de uso da área para a Municipalidade; (iii) soluções apresentadas por essa empresa local e pela 
SPU, qual seja, a instalação de Ecopontos no setor em apreço serão suficientes para solucionar a questão do lixo de forma mais ampla e assertiva, 
afirmando a Comcap que há recursos financeiros p tal fim; e (iv) a associação de moradores declarou que promoverá iniciativas perante a comunidade 
no sentido da higienização daquela área como uma forma de educação ambiental, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de 
adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF diante as ações de limpeza efetuadas. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 159) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.005613/2002-15 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1672 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para acompanhar o implantação de empreendimento na praia de Canasvieiras, no município de Florianópolis/SC, tendo em vista que: (i) 
o ICMBIo e o IMA informaram sobre o cumprimento das condicionantes das licenças exigidas para implantação do empreendimento; (ii) os documentos 
juntados aos autos demonstram que as autarquias ambientais licenciadoras estão realizando fiscalizações adequadas e periódicas para acompanhar o 
processo de construção e operação do empreendimento, não havendo omissão ilícita por parte do órgãos envolvidos; e (iii) a antiguidade do feito o e as 
informações trazidas aos autos pelos órgãos ambientais, entende-se que todas as medidas estão sendo tomadas para corrigir eventuais irregularidades e 
acompanhar a correta implantação do mega empreendimento ao longo de duas décadas, restando ao IMA e ao ICMBio, quando da ocorrência de alguma 
futura infração, comunicar ao MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000102/2021-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1526 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO FIXADORA DE DUNAS. SUPRESSÃO SEM AUTORIZAÇÃO. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a destruição de vegetação fixadora de dunas 
sem autorização do órgão competente, em área 263 m² de APP, na orla marítima do Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista a 
judicialização da questão mediante o ajuizamento de Proposta de Transação Penal, autos n. 5005159-68.2021.4.04.7204, em curso perante a 1ª Vara 
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Federal da Subseção Judiciária de Criciúma/SC, consistente na composição civil do dano ambiental, mediante na recuperação ambiental da área e 
apresentação de PRAD, e no pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser direcionada à entidade pública 
ou de interesse social previamente cadastrada e indicada pelo juízo, conforme cópias acostadas aos autos em atendimento ao Enunciado n. 11 - 4ª CCR, 
não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000111/2021-22 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1603 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar 
possível prática do crime previsto no art.50 da Lei nº 9605/98, referente à conduta de suprimir vegetação de restinga fixadora de dunas, na faixa litorânea 
marítima do Município de Arroio do Silva/SC, tendo em vista que: (i) a questão foi judicializada, tendo sido proposta transação penal, Processo Judicial 
nº 5004845-25.2021.4.04.72, na qual constam como condições para extinção da punibilidade a composição civil do dano ambiental, consistente na 
recuperação ambiental da área, mediante elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), a ser aprovado pelo Instituto do 
Meio Ambiente de Santa Catarina_IMA, além do pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) a peça inicial foi 
juntada aos autos, nos termos do Enunciado 11_4ªCCR, e abarca integralmente o objeto dos autos, pelo que não há razão para continuidade das 
investigações. Precedente: 1.33.007.000047/2019-25, 587ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000144/2014-23 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1569 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. PLANO CONCEITUAL DE DRAGAGEM E 
MANUTENÇÃO. PLANO DE MONITORAMENTO DE SEDIMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual 
descumprimento de medidas indicadas pelo Ibama à Administração o Porto de São Francisco do Sul por meio do Parecer Técnico nº 5321/2013, quanto 
à reelaboração do Plano Conceitual de Dragagem de Manutenção e apresentação do novo plano de monitoramento dos sedimentos, dos canais de 
navegação do porto, no município de Itapoá/SC, tendo em vista que: (i) quanto ao plano de monitoramento dos sedimentos, o Ibama registrou que o novo 
plano atendia adequadamente aos requisitos necessários para a dragagem pretendida, conforme descrição contida no PAR 000022/2013 NLA/SC/IBAMA 
(fls. 41/42); (ii) quanto ao plano de dragagem, a Administração do Porto de São Francisco, após apresentar versão atualizada do plano, recebeu autorização 
para a dragagem de manutenção, conforme Parecer 000034/2013 NLA/SC/IBAMA; (iii) foi instaurado procedimento específico para averiguação do 
cumprimento das condicionantes da LAO nº 548/2006 (1.33.005.000897/2016-09); (iv) a cooperação do Porto de São Francisco do Sul, através de estudos 
que foram objeto das condicionantes impostas, é objeto de acompanhamento pelo Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000293/2019-05; e (v) o 
descumprimento das condicionantes, conforme consignado pelo Procurador oficiante, não acarretou dano ambiental, referenciando-se apenas às medidas 
administrativas impostas órgão ambiental. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000558/2020-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1608 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FUNCIONAMENTO IRREGULAR 
DE ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR. POLUIÇÃO HÍDRICA. POLUIÇÃO SONORA. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar o funcionamento irregular de depósito de materiais de construções, 
supostamente causador de poluição sonora e ambiental, localizado na Rua Monsenhor Gercino, nº 1.704, bairro Itaum, Joinville/SC, tendo em vista que: 
(i) de acordo com informação da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), o imóvel consultado não se sobrepõe em terrenos de marinha ou acrescidos; 
e (ii) não se verifica prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do 
artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000917/2016-33 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1571 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO. SÍTIO 
SAMBAQUI. PARQUE ESTADUAL DO ACARAÍ. SÃO FRANCISCO DO SUL/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
a situação do Sítio Arqueológico denominado "Sítio não Cadastrado nº 2 - Caminho", situado no Parque Estadual do Acaraí, Município de São Francisco 
do Sul/SC, tendo em vista que: (i) de acordo com as informações do Iphan, parte do caminho encontrava-se fora do Parque Estadual do Acaraí, na área 
do loteamento Jardim Noêmia, área densamente ocupada, com diversas residências, restando, portanto, descaracterizada a porção do caminho fora do 
Parque do Acaraí; (ii) consta de TAC firmando pela Promotoria de São Francisco do Sul/SC vedação do uso para edificação o de lotes com presença de 
sítios arqueológicos e áreas de preservação permanente (APP), nestas consideradas as que contenham restingas fixadoras de dunas; (iii) no tocante à parte 
localizada no interior da unidade de conservação, não há indícios de ação antrópica no local, o Sítio encontra-se bem preservado e consta da Zona 
Histórico- cultural do plano de manejo do Parque Estadual do Acaraí, nos termos do Relatório de Vistoria do Instituto do Meio Ambiente de Santa 
Catarina (IMA) nº 018/2019/Acaraí e Parecer Técnico do Iphan nº 229/2019; (iv) foi determinada a juntada dos referidos Relatório e Parecer no 
Procedimento Administrativo nº 1.33.005.000629/2019-21, que acompanha a regularização fundiária e a implementação do plano de manejo do citado 
Parque Estadual; e (v) em consulta ao Sistema Único do MPF, consta no resumo desse procedimento de acompanhamento: (Política de Gestão e Plano e 
Manejo. Compensações Ambientais. Parque Estadual do Acaraí. Cumprimento de Sentença nº 5013024-59.2018.4.04.7201), no âmbito da PRM 
Joinville/SC, não restando, portanto, outras medidas a serem adotadas pelo MPF no presente inquérito civil. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000013/2014-26 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1322 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar a possibilidade de regularização do fornecimento de energia elétrica, mediante a instalação de medidores 
individuais nas residências, em loteamento irregular, no município de Laguna/SC, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) o 
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TRF 4ª Região autorizou a regularização do fornecimento de energia elétrica daquelas residências construídas fora de APP e terras da União; (ii) foi 
celebrado TAC visando a instalação de energia elétrica dos imóveis objeto do termo; (iii) a regularidade do loteamento está sendo discutida judicialmente 
em autos próprio, não sendo objeto do presente apuratório; e (iv) a CELESC informou sobre a ligação de energia dos imóveis constantes do TAC, 
demonstrando o cumprimento do objeto primário do TAC, sendo que a questão de instalação de iluminação pública no local depende de EIA-RIMA que 
será apresentado pela empresa loteadora. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução 
nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000023/2017-12 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1562 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. FAIXA DE PRAIA. CIRCULAÇÃO 
IRREGULAR DE VEÍCULO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a possível utilização da faixa de areia da Praia do Cardoso 
como estacionamento pelos frequentadores em Laguna/SC, tendo em vista que: (i) medidas administrativas vêm sendo tomadas pela Municipalidade para 
preservar e evitar destruições naturais no litoral, quais sejam, afixação de placas, barreiras de acesso veicular (piquetes) além de fiscalização notadamente 
em temporada de verão; e (ii) há a Lei Municipal nº 1.961/17 que estabelece a proibição de entrada, permanência e circulação de veículos automotores 
nas praias locais, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial, por parte do MPF. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 167) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.34.001.006040/2011-82 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1575 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. REVOGAÇÃO / CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA. DANOS 
AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais decorrente da instalação 
de Central Geradora de Hidroelétrica (CGH Cachoeirinha), no município de Bueno Brandão/MG, tendo em vista que: (i) a ANEEL informou que a CGH 
é considerada central geradora de capacidade reduzida e está de acordo com o aprovado pela agência reguladora, sem qualquer notícia de dano ambiental 
associado ao empreendimento; e (i i) a CGH encontra-se licenciada pelo órgão ambiental estadual, com licença válida até 12/02/2030, inexistindo notícias 
de eventuais danos ambientais relacionados à instalação e operação da mesma, inexistindo qualquer diligências a serem adotadas pelo MPF, diante da 
inexistência de irregularidades. 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). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA Nº. 1.34.003.000063/2020-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1631 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS 
1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar em inquérito civil instaurado para apurar a regularidade na gestão dos resíduos 
da construção civil nos municípios de abrangência da 8ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, que autorizaram obras em 2019/2020 com recursos 
do governo federal, além da existência de aterros clandestinos de entulhos e pontos viciados, e da regulamentação mediante rastreamento eletrônico do 
transporte de resíduos e de estímulo à reciclagem, tendo em vista que: (i) a gestão de resíduos de construção civil, as atividades de coleta seletiva, 
recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos é matéria a ser tratada no plano estadual de resíduos sólidos, nos 
termos dos artigos 10 e 16, §3º, ambos da Lei 12.305/2010; (ii) no âmbito do Estado de São Paulo a matéria é regrada pela Lei n. 12.300/2006; (iii) não 
há elementos nos autos que indiquem responsabilidade solidária da União ou ente público federal nem evidências de lesão direta a bens, serviços ou 
interesse específico da União, suas Autarquias ou empresas públicas, aptos a atrair a competência da justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso IV 
da Constituição Federal; Precedente: 1.23.002.000493/2018- 45 - 570ª SO, 01/07/2020. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação 
de atribuições, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto por homologar a declinação de atribuições. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU/AVARE/BOTUCA Nº. 1.34.003.000204/2020-39 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1414 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EM FAIXA DE 
PROTEÇÃO DE FERROVIA. INTERESSE LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para apurar possível dano ambiental 
decorrente de intervenção irregular em faixa de proteção de ferrovia administrada pela RUMO ALL LOGÍSTICA S.A. e RUMO MALHA 
OESTE S.A., trecho localizado no Município de Bauru/SP, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro oficiante, o dispositivo viário 
implantado pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. (CART) para viabilizar o acesso da Rodovia SP-225 à Avenida José Afonso Aiello, 
na cidade de Bauru/SP, promoveu a erosão de grande extensão do solo por meio da canalização das águas pluviais, com risco de danos a bens 
particulares; e (ii) não foram identificados danos à faixa de domínio da ferrovia ou à qualquer bem, ou interesse da União naquela área, nem o 
local da ocorrência do fato é Unidade de Conservação federal, terra indígena ou assentamento do INCRA, não havendo, portanto, lesão direta a 
bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos 
pelo art. 109, I, CF e Enunciado nº 5-4ª CCR. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 9 
- 4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PIRACICABA/AMERICA Nº. 1.34.008.000069/2017-86 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 1563 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. GESTÃO AMBIENTAL. ATUAÇÃO 
CONJUNTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGROTÓXICO. MORTANDADE DE ABELHAS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar fatos e verificar a necessidade de atuação ministerial, em atuação conjunta com o Ministério Público 
Estadual no Inquérito Civil nº 13.1096.0000016/2016-7, em trâmite no Ministério Público do Estado de São Paulo, que versa sobre a mortandade 
de abelhas em decorrência de uso de agrotóxicos, tendo em vista que: (i) o controle e a fiscalização sobre o uso e comércio de agrotóxicos é 
atribuição dos Estados e do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 10, da Lei nº 7.802/89; (ii) os impactos ambientais decorrentes de eventual 
má utilização de agrotóxicos na região não atingem bens, serviços ou interesses federais, ou de suas autarquias e empresas públicas; e (iii) 
considerando que os autos tramitam no âmbito do MP/SP, com o mesmo objeto e em estágio avançado de investigações, e que cópia do presente 
procedimento foi encaminhado ao MPE, não cabe declinação de atribuições. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 171) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PRES. PRUDENTE-SP Nº. 1.34.009.000163/2019-97 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 802 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO MINERAL FORA DA ÁREA LICENCIADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98, consistente na 
extração irregular de minério fora da área licenciada, no Município de Alvares Machado/SP, tendo em vista que, conforme o Membro oficiante, 
já existe inquérito policial instaurado para apurar os presentes fatos (IPL 5001143-13.2020.4036112), de modo que a reparação civil poderá ser 
exigida no âmbito da consequente ação penal, caso confirmada a prática delituosa. (Enunciado n.º 56- 4ªCCR). Precedentes: 
1.29.018.000091/2019-39 e 1.15.002.000664/2018-16 (579ª SO). 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 determinação de que cópia da presente 
decisão seja anexada ao IPL 5001143- 13.2020.4036112. - 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 
SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000161/2016-04 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1675 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. EDIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais irregularidades decorrentes de edificação em terreno da marinha, 
erigida em pilar da mata natural, no município de Guarujá/SP, tendo em vista que: (i) a SPU informou que a construção edificada em área pública, 
ocupada indevidamente, foi demolida; (ii) o o PRAD apresentado junto à referida Secretaria está de acordo com o projeto realizado no local e a 
documentação solicitadas foi apresentada, concluindo-se que está finalizado e atingiu o objetivo de recuperação ambiental; e (iii) não há nos 
autos informações quanto à manutenção de lesão a interesses difusos e coletivos que justifiquem a atuação do MPF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 173) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000288/2016-15 - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1576 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar o exercício irregular de comércio ambulante, bem como a promoção de eventos na areia da Praia da Riviera de São 
Lourenço, no município de Bertioga/SP, tendo em vista que: (i) a SPU noticiou que tem promovido fiscalização na área e que solicitou à 
municipalidade a adequação da legislação ambiental à federal; (ii) a Prefeitura informo que todos os comerciantes permissionários que utilizam 
a areia da praia da Riviera de São Lourenço possuem a licença concedida a título precário, regulamentada pelos Decretos nº 184/95 e 1.156/06 
do Município de Bertioga; e (iii) a prefeitura editou o Decreto nº 3.395/2020, estabelecendo diversas restrições e proibições, especificamente nas 
praias públicas do Município de Bertioga/SP, adequando-se à legislação federal e atendendo os interesse dos representantes constantes dos autos. 
2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.JOSE DOS CAMPOS -SP 
Nº. 1.34.014.000122/2021-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1579 – 
Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA. ÓLEO 
DIESEL UTILIZADO EM VEÍCULO AUTOMOTOR FORA DOS PADRÕES DA ANP E DO CONAMA. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público do Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática de crime previsto art. 54 da Lei 9.605/98, 
consistente em causar poluição atmosférica pela condução de veículo automotor (caminhão Trator, Modelo AXOR 2544 LS) abastecido com 
combustível óleo diesel S500 em vez de óleo diesel S10, em desobediência aos padrões estabelecidos pela Resolução ANP nº 50/2013 e 
Resoluções do CONAMA, o qual foi abordado pela fiscalização de trânsito da PRF, realizada na Rodovia BR 116, Km 156, Pista Sul, no 
Município de São José dos Campos/SP, tendo em vista que, conquanto a abordagem tenha ocorrido em rodovia federal, os danos provocados 
pela emissão de gases tóxicos no meio ambiente são difusos, de modo que não há lesão direta e imediata a bens, serviços ou interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do art. 109, IV, da CF/88. Precedente: NF Criminal nº 1.34.015.000066/2021-
30-Rel. Julieta Elizabeth F. Albuquerque, julg. na 586ª SO, em 28/04/2021. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000163/2018-17 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1531 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DA BALEIA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. TERMO 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar intervenções sem autorização do órgão competente em zona costeira do Município de São Sebastião/SP, consistente 
na supressão de vegetação nativa (jundú) da Praia da Baleia, terreno de marinha, tendo em vista que foi firmado termo de compromisso de 
ajustamento de conduta entre o investigado e o órgão ambiental estadual, visando à recomposição da vegetação, mediante retirada da flora exótica 
rasteira, conforme PRAD apresentado, com cominação de multa em caso de inadimplência. 2. Cabe a instauração de procedimento administrativo 
(PA) para acompanhamento do cumprimento do TAC, ainda que consignado no ajuste a fiscalização pelo órgão estadual e a eleição do foro da 
Justiça estadual, tendo em vista que: (i) a área degradada é bem da União, não sendo afastado o domínio federal pelo TAC firmado; e (ii) é 
inviável a manutenção de inquérito civil apenas para acompanhamento da regeneração da área desmatada, não se vislumbrando, ao menos neste 
momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: IC n. 1.34.029.000151/2017-
62 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, determinando a instauração de PA de acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). OUTRAS DELIBERAÇÕES - 1) 
PR-DF-00055682/2021 - Relator: JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - Assunto: Ofício 3761/2021 - 
MPF/PRDF/FFB, pelo qual o Procurador da República oficiante refere-se ao Ofício nº 3708/2021 anexo e, devido à iminência da elaboração de 
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ato de transferência, por parte da Presidência da República, da gestão da APA do Planalto Central do Planalto Central (Distrito Federal) do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), encaminha para apreciação 
desta 4ª CCR representação por inconstitucionalidade endereçada ao Procurador-Geral da República. - Deliberação: O Colegiado deliberou, à 
unanimidade, pela remessa de manifestação ao Procurador-Geral da República ratificando oficialmente os termos da Representação nº 3/2021 - 
MPF/PRDF/FFB para fins de arguição de inconstitucionalidade. 

 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 

Subprocurador-Geral da República 
Coordenadora Substituta 

 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 

Subprocurador-Geral da República 
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NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 

Subprocurador-Geral da República 
Membro suplente 

 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 

Procurador Regional da República 
Membro suplente 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CCR4 - PGR-00410832-2021| 
ATA DA QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA - SESSÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO 

 
Aos 30 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 14h30, teve início a 590ª Sessão Ordinária de Revisão, 

realizada virtualmente. Participaram os Membros: Dra. Julieta Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, Coordenadora Substituta; Dr. Nicolao Dino de Castro 
e Costa Neto, Membro Titular; Dr. Nivio de Freitas Silva Filho, Membro Suplente, todos Subprocuradores-Gerais da República e Dr. Marcus Vinícius 
Aguiar Macedo, Membro Suplente, Procurador Regional da República. Ausentes, justificadamente, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, 
Coordenador, Subprocurador-Geral da República; e Dra. Darcy Santana Vitobello, Membro Suplente, Subprocuradora-Geral da República; com seus 
votos relatados pelos respectivos substitutos. 

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

Secretariados pela Secretária Executiva, Júlia Furiati Camargo; e pela Assessora-chefe de Revisão, Cristiane Almeida de Freitas; 
foram deliberados nessa Sessão, os seguintes feitos: 

1) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. DPF/MBA/PA-IP-00276/2017 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1705 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. DIAMANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 55 da Lei nº 9.605/98, em razão de pesquisa e/ou extração ilegal de diamantes, em área situada 
no Município de Nova Ipixuna/PA, tendo em vista que: (i) não há evidências concretas da materialidade e de indícios fortes de autoria nos fatos apurados, 
considerando que restou comprovado que a apontada atividade minerária ilícita estava autorizada pelo órgão competente, nos termos do Relatório do 
inquérito policial, conforme consignou o Membro oficiante; e (ii) ademais, considerando as circunstâncias do caso concreto não se vislumbra, no presente 
momento, uma linha investigatória razoável exigível que se afigure potencialmente eficaz na elucidação adequada dos fatos. (Precedente: 
1.14.010.000039/2014-71 - 551ª Sessão Ordinária - 19.6.2019). 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). 2) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. JF-AL-INQ-0808333-50.2021.4.05.8000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1745 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. PRODUTO PERIGOSO/CONTROLADO. TRASPORTE DE TINTAS INFLAMÁVEIS. 1. Tem atribuições o Ministério Público Estadual 
para atuar em inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 56 da Lei 9.605/98 consistente no transporte de produtos 
considerados perigosos (1.135 quilogramas de tinta classe 3 inflamável _ ONU 1263), em desacordo com as exigências legais, tendo em vista que não 
restou demonstrada a ocorrência de lesão a bens, serviços ou interesses da União, ou de entidade autárquica ou empresa pública federal para justificar a 
competência da Justiça Federal. Precedente: 1.34.015.000065/2021-95, 588ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 3) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000669-40.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1396 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar os delitos dos arts. 38 e 48 da Lei 9.605/98, consistentes em impedir a regeneração natural de 420,80 m² (quatrocentos e vinte 
vírgula oitenta metros quadrados) de Área de Preservação Permanente do Reservatório da UHE Ilha Solteira, em razão de roçada em gramado feita no 
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Lote 10 (dez) do Condomínio Pousada da Paz, no município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) as intervenções em questão são insuficientes 
para causar dano ambiental significativo, sendo baixa a ofensividade da conduta; (ii) Laudo Pericial esclareceu que não há construção na área e que o 
proprietário deixou de roçar a área, não sendo necessária a retirada do gramado para a recuperação ambiental, apenas o plantio de mudas nativas e retirada 
do capim exótico, cujo custo da recuperação foi avaliado em R$ 922,01 (novecentos e vinte e dois reais e zero um centavos), o que corrobora a mínima 
ofensividade da conduta. Precedente: JF/MS-IPL-5005995-62.2019.4.03.6000. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 4) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000695-38.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1517 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. UHE ILHA SOLTEIRA. INTERVENÇÕES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei n° 9.605/98, consistente em impedir a regeneração natural de 
vegetação em cerca de 946,20 m² (novecentos e quarenta e seis vírgula vinte metros quadrados) de área de preservação permanente do reservatório da 
UHE Ilha Solteira, mediante destruição de floresta, no Lote 34 do loteamento denominado Pousada da Paz, no Município de Santa Fé do Sul/SP, tendo 
em vista que: (i) conforme relatório do Ibama, trata-se de intervenções consistentes em partes de calçada que contorna a edificação, aterro e muro de 
arrimo e uma luminária com base de concreto na APP, porém a consequência para o meio ambiente é fraca e não houve consequências para a Saúde 
Pública; (ii) laudo pericial da DPF esclareceu que não há Unidade de Conservação da Natureza no local, sendo que a recuperação ambiental foi estimada 
em R$ 1.998,64 (um mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos); (iii) as intervenções foram retiradas pelo investigado; ( i v ) a 
conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo 
suficiente para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 
Precedente: 1.11.000.000179/2019-84. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 5) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-
JAL-IP-5000707-52.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1778 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL 
E EDIFICAR IRREGULARMENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei nº 9605/98, consistentes 
em impedir regeneração natural de 0,12 (zero virgula doze) hectares de vegetação nativa, em área preservação permanente do Reservatório da UHE Ilha 
Solteira, sem autorização da autoridade ambiental competente, no Lote 31 do loteamento denominado Pousada da Paz, no Município de Santa Fé do 
Sul/SP, tendo em vista que: (i) segundo o IBAMA e a Polícia Federal, a intervenção não provocou dano ao equilíbrio ecológico e à preservação de 
espécies, não tendo sido o meio ambiente ameaçado ou atingido de forma danosa, grave ou concretamente perigosa; (ii) houve intenção de reparação do 
dano pelo agente autuado, que plantou grama no local minimamente afetado para evitar erosão, bem como há mínima ofensividade da conduta, conforme 
conclusão do laudo pericial; (iii) não existem ou são mínimas as consequências para a saúde pública e ao meio ambiente, conforme informações do 
IBAMA; e (iv) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela Autarquia Ambiental Federal, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 6) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT Nº. JF/JUI-1001559-55.2020.4.01.3606-IPL - PJE - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1888 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. PROJETO DE ASSENTAMENTO NOVA COTRIGUAÇU/MT. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. PASTAGEM. ART. 28 DO CPP. 1. 
Não cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do delito tipificado no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, perpetrado, em 
tese, por S.B.D.S. e R.F.C., que teriam degradado área correspondente a 24,0945 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, objeto de especial 
preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, localizada no lote nº 837 do Projeto de Assentamento denominado Nova Cotriguaçu, em 
Cotriguaçu/MT, tendo em vista que: (i) a investigada S.B.D.S, que. é beneficiária da Reforma Agrária, assentada no lote nº 837 (sítio Boa Vista) desde 
22/12/2004, inicialmente relatou que realizou o desmatamento em questão para sobreviver, que plantou milho na área e depois plantou capim. 
Posteriormente, contudo, retificou suas declarações alegando que não realizou o desmatamento ilegal em questão, mas sim seu cunhado R.F.C., que 
alegou que realizou o desmatamento ilegal a partir de 2013 para sobreviver e que comprou 32 alqueires da investigada, e que na época pagou R$ 7.000,00 
(sete mil reais) o alqueire de terra, mas não tinha conhecimento de que precisava de autorização do INCRA para adquirir o direito de posse e que a área 
estava sendo utilizada principalmente para pastagem, não havendo nos autos informações seguras de que a atividade era desempenhada para a subsistência 
dos investigados ou de suas famílias; (ii) foi celebrado, perante a Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT, Termo de Ajustamento de Condutas, e, 
posteriormente, foram declinados os autos ao MPF, haja vista que o delito investigado ofende bem pertencente à União. Porém, em 5 de novembro de 
2020, a Promotoria de Justiça de Cotriguaçu/MT informou que o TAC não foi cumprido pelas partes, razão pela qual foi ajuizado o pedido de Execução 
de Título Extrajudicial; e (iii) as informações constantes dos autos revelam a necessidade da continuidade da persecução penal. 2. Voto pela não 
homologação do arquivamento, determinando que seja avaliada possível proposta de ANPP, facultando-se ao procurador da República oficiante, 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 7) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOSSORO-RN Nº. JF-MOSSORO-0800061-33.2018.4.05.8401-IP - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1729 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA (CTF/APP). 
DECLARAÇÃO FALSA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do delito 
do art. 299 do Código Penal, por suposta declaração falsa no CTF/APP, relativo ao número de Licença Ambiental, ano expedidor, datas de emissão e 
datas de validade, por empresa no Estado do Rio Grande do Norte, tendo em vista que: (i) em termo de declarações na DPF, a consultora responsável 
pela empresa aduziu que, à época, por volta de 2012, os servidores do IBAMA orientaram que colocasse `não há licença' e adicionasse um prazo para 
que a empresa se regularizasse. Por fim, juntou dois documentos nos quais constam que `(...) para ter acesso ao FAP e dar entrada no processo de 
regularização ambiental é exigido o Certificado de Regularidade, ocorre que sem a Licença Ambiental a empresa não possui os requisitos necessários a 
habilitá-la a obter o referido certificado. Por mais de uma ocasião esta SUPES buscou orientações junto à Diretoria de Licenciamento Ambiental, bem 
como junto à Diretoria de Qualidade Ambiental, sobre como proceder para garantir o direito do empreendedor de se regularizar junto ao licenciamento 
ambiental, recebendo orientação via contatos telefônicos para inserir informações diferentes daquelas que estavam sendo pedidas no sistema, a saber, ao 
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invés do número da licença, a frase `em regularização' e datas outras que não as de expedição ou validade da licença, a fim de liberar a planilha FAP e a 
abertura do processo de licenciamento'; e (ii) conforme concluiu o Membro oficiante, resta afastado o dolo de inserir ou fazer inserir declaração falsa 
com a finalidade especial de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no presente caso, inexistindo 
tipicidade penal para a persecução penal em juízo. 2. Dispensada a comunicação na hipótese de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 8) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM-
RO Nº. JF-RO-APN-1010817-62.2020.4.01.4100 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1858 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RECUSA DO MPF EM OFERECER PROPOSTA DO ANPP. 1 . Não cabe a proposta de Acordo de Não Persecução 
Penal (ANPP) - incidente instaurado no âmbito da Ação Penal 1010817-62.2020.4.01.4100 - na qual se apura possível prática do delito descrito no artigo 
46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, consistente em movimentar créditos florestais fraudulentamente com o finalidade de legalizar madeiras 
exploradas ilegalmente de unidades de conservação, no Estado de Rondônia, tendo em vista que, após uma análise perfunctória dos autos, verifica-se a 
existência de óbices quanto ao oferecimento do acordo benéfico à ré, nos termos do artigo 28- A do Código de Processo Penal, pois: (i) consta que a 
fiscalização ambiental apreendeu mais de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) m³ de madeira armazenada ilegalmente no pátio do estabelecimento 
empresarial, dos quais, posterior à fiscalização, 279 (duzentos e setenta e nove) m³ foram comercializados, ao arrepio tanto da ilegalidade na cobertura 
de DOFs, quanto ao embargo e apreensão realizada pela autarquia ambiental; e (ii) conforme pontuado pela Procuradora da República oficiante, diante 
do contexto traduzido em expressiva ofensa ao meio ambiente, às regras que tutelam precioso bem, aliado ao valor patrimonial atribuído ao comércio 
clandestino de madeiras, alcançando monta superior a 20 salários mínimos, considerado aceitável para fins de acordo de não persecução penal, o MPF 
mantém entendimento de que o instrumento de previsto no art. 28-A do CPP não se reveste de medida suficiente para a reprovação dos crimes em 
comento. Precedente: JFRS/RGR-APN-5004253-33.2020.4.04.7101 (589ª so). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a 
Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a possibilidade de oferecimento de 
acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da efetividade, da celeridade, tendo a 4ª 
CCR firmado recente entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta do ANPP, desde que haja o 
preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000- IANPP). No caso, não foram 
preenchidos todos os requisitos previstos no art. 28-A do CPP, uma vez que o citado instituto não se revela suficiente para a reprovação e prevenção do 
crime perpetrado, sendo a conduta dos réus em questão apresenta significativa lesividade ambiental. 3. Voto pelo descabimento do Acordo de Não 
Persecução penal, eis que não preenchidos os requisitos do art. 28-A do CPP. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 9) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800018-79.2021.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1352 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de 
inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, 
em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800428- 
79.2017.4.05.8502), ainda que em primeiro grau, questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em 
razão da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em 
questão, obstar a ampliação das edificações e a remoção dos obstáculos que impeçam ou dificultem o acesso à praia. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 
66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE- 0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. O objeto de fundo é a construção 
de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul) situado na 
praia do Saco, Instância/SE, crime permanente tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), 
desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 10) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-
INQ-0800292-77.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1859 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESTINGA. TERRENO DE MARINHA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial 
pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta 
prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800243- 41.2017.4.05.8502) questões 
relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo 
de instrumento, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, assim como o corte do fornecimento de energia 
e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se abstenham de qualquer espécie de construção. A intervenção 
não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como 
área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois 
depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de exames técnicos 
multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-
INQ (586ª SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção 
Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, em Estância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. 
Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 
é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 
de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou por outras deliberações(Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 11) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800301-39.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1838 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de 
inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, 
em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definição na esfera cível (ACP 0800002-
72.2014.4.05.8502), ainda que em primeiro grau, de questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente 
em razão da decisão do TRF 5ª Região, nos autos da Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela n. 0806802-09.2017.4.05.0000, a qual determinou 
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suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, o corte do fornecimento de energia e a remoção dos obstáculos que impeçam ou 
dificultem o acesso à praia. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-SE- 0800324-
82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) 
e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul) situado na praia do Saco, Instância/SE, crime permanente tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 
3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pela 
homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações(Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) 
relator(a). 12) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800186-18.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1832 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL 
HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 90 (noventa) dias e desde que não haja risco de prescrição, 
por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se 
aguardar definir na esfera cível (ACP 0800053-44.2018.4.05.8502), questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), 
notadamente em virtude da ocupação não ser objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da 
controvérsia sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível 
para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada 
pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: 
JF-SE-INQ-0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ-0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324- 
82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos 
de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime tipificado 
no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto 
no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão 
de IPL pelo prazo máximo de até 90 (noventa) dias, desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 13) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800289-25.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO 
E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1831 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de 
inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, 
em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800458-
17.2017.4.05.8502) questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª 
Região, proferida em agravo de instrumento, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, assim como o 
corte do fornecimento de energia e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se abstenham de qualquer 
espécie de construção. A intervenção não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia 
sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o 
exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela 
necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: JF-
SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), área da União (terrenos 
de marinha) e adjacente à Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime 
tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito 
previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da 
suspensão de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 14) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800313-53.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO 
E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1917 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de 
inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, 
em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (0800401- 96.2017.4.05.8502) 
questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida 
em Suspensão de Segurança, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, assim como o corte do 
fornecimento de energia e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se abstenham de qualquer espécie de 
construção. A intervenção não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a 
caracterização do local como área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da 
pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de 
exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: JF-SE-INQ-
0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ 
(586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), área da União (terrenos de marinha) e Área de 
Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 
3. Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 
é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 
de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 15) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS 
PALMARES Nº. 1.11.000.000819/2020-90 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
1754 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. QUESTIONAMENTO QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DE TERMO DE 
ACORDO PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS MORADORES DE IMÓVEIS AFETADOS PELO AFUNDAMENTO DO SOLO. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir 
de representação, para apurar questionamentos quanto às disposições contidas no Termo de Acordo firmado entre o MPF, o MP/AL, a DPU e a DP/AL, 
com a empresa Braskem S.A., para realocação e compensação financeira dos moradores dos imóveis, em especial do bairro Bebedouro, afetados pelo 
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afundamento do solo que ocorreu em Maceió/AL, tendo em vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação 
e Revisão. Precedente: 1.22.010.000020/2021-81, 589ª SO. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à PFDC, para o eventual exercício 
de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE VILHENA COELHO para 
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 16) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 
1.11.000.000838/2021-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1892 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PERÍODO DE DEFESO. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática do crime do art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/98, referente à 
comercialização de 11 (onze) kg de caudas de lagosta descaracterizadas durante o período defeso, em Coruripe/AL, tendo em vista a suficiência das 
medidas adotadas pelo órgão ambiental de aplicação de multa administrativa no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), apreensão e doação do 
produto, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.13.000.003760/2020-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 17) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.000632/2021-65 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1389 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DO RIACHO GARAPA. CONSTRUÇÃO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato instaurada para apurar possível ocorrência de 
danos ambientais provocados pela edificação do condomínio Morada das Águas, situado no loteamento Miragem, bairro Buraquinho, cidade de Lauro 
de Freitas/BA, conforme o Inquérito Civil n. 591.0.123914/2009 declinado pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista que: (i) conforme apurado 
pela Procuradora da República oficiante, a área desmatada não integra nenhuma Unidade de Conservação federal, nem as respectivas zonas de 
amortecimento ou margem de rio federal, constituindo área de domínio privado, sem ofensa direta à bem de domínio da União e suas autarquias, nos 
termos do art. 109, I, CF/88, salvo a posse e retenção da área pela Caixa Econômica Federal, por força de obrigação contratual do financiamento 
imobiliário (SBPE) e decorrente do abandono da obra pela construtora então responsável; (ii) o empreendimento obteve licenciamento ambiental junto 
ao órgão municipal, sendo firmado TAC entre o Município e o antigo empreendedor, em face de irregularidades ambientais e derrubada de árvores, 
visando à elaboração de um projeto paisagístico e à recuperação da mata ciliar de trecho lindeiro ao empreendimento, execução ainda pendente; (iii) a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa, ainda, que não há degradação do Rio Sapato e nem da respectiva APP, não estando o empreendimento 
inserido no Zoneamento da APA Estadual Joanes Ipitanga, destacando que o empreendimento está sendo edificado em área densamente antropizada e 
povoada, com inúmeros prédios residenciais construídos no entorno; (iv) o Parecer Técnico n. 325/2013, de lavra da assessoria técnica do Ministério 
Público do Estado da Bahia, afirma que o curso d'água denominado Córrego Garapa possui excessiva proliferação de vegetação herbácea e aquática, não 
sendo possível mensurar a APP do córrego e distância desta da área em construção, além de não ter sido identificado por ocasião da vistoria quaisquer 
danos ambientais resultantes do empreendimento; e (v) constatada a paralisação do empreendimento há pelo menos 4 (quatro) anos, há sinais de 
expressiva regeneração natural da vegetação no local, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: IC n. 1.27.000.001385/2016-07 (563ª SO, de 18/03/2020). 2. O representante foi comunicado 
acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, § 1º, da Resolução nº 87/2010 do CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 18) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002494/2018-53 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1718 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. PEDRA E AREIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar extração irregular de pedras e areia no bairro do 
Barro Branco, localizado no Município de Mata de São João/BA, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) ultrapassados 
mais de 3 (três) anos de tramitação do presente IC, em que pese verificado o dano (extração irregular de minérios), restaram frustradas, no âmbito cível, 
todas as diligências voltadas à identificação de seus causadores; (ii) foram oficiados a Agência Nacional de Mineração na Bahia, o Município de Mata 
de São João, o Cartório de Registro de Imóveis da localidade, e requisitada a instauração de inquérito policial, sem ter havido, até o momento, a 
identificação dos envolvidos ou mesmo do proprietário da área; e (iii) foi determinada a abertura de procedimento administrativo com vistas a acompanhar 
a tramitação do Inquérito Policial n.º 1030324-81.2020.4.01.3300, para que em caso de identificação dos autores da lavra clandestina ora investigada, 
possam os mesmos, no âmbito cível, responderem judicialmente, mediante o ajuizamento de ação civil pública, pelo patrimônio usurpado da União. 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 19) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.003110/2019-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1783 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE MURO. LOTEAMENTO BARRA MARINA GRANDE. ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais decorrentes da construção irregular de um muro, em 
loteamento denominado Barra Marina Grande, em área pertencente a União, no Município de Vera Cruz/BA, bem como apropriação de área pública da 
União, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, o ente municipal realizou vistoria (Relatório de Fiscalização Ambiental-RFA nº 
09/2021) e constatou que a referida construção irregular fora removida, a área apropriada indevidamente fora desocupada e que não mais existem 
obstáculos para a dispersão da vegetação local, pelo que as irregularidades apontadas na representação foram sanadas, não se vislumbrando, ao menos 
neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 20) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.003904/2018-46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1868 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LOTEAMENTO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado a partir de representação do senhor W.D.A.M., para apurar eventuais danos ambientais, causados por A.B.M, em área de preservação (Cota 
100), na altura do KM 29, antes do Distrito de Ladeira Grande, no Município de Maranguape-CE, tais como loteamento irregular, destruição da mata, 
construção de barragem, sem as devidas licenças ambientais, tendo em vista que: (i) não foram localizados sequer informes atinentes a loteamento 
irregular, destruição da mata e construção de barragem na área mencionada. Após duas vistorias, o que se constatou foi que, na propriedade de A.B.M., 
no Sítio Tabatinga, a empresa BARREIRO TABATINGA EXTRAÇÃO MINERAL LTDA procede com a extração de areia, atividade esta que encontra 
respaldo em licença emitida pela SEMACE; (ii) quanto à ocorrência de loteamento, a única informação a que se chegou foi a de licenciamento ambiental 
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para o empreendimento "Loteamento Columinjuba Village", na Fazenda Carnaúba de interesse da empresa J L MARANGUAPE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, na qual W. D. A. M. figura como um dos representantes legais. Essa informação foi, inclusive, ratificada por populares, 
os quais também não souberam informar acerca de eventuais outros danos ambientais; (ii) segundo os relatórios técnicos emitidos pela SEMACE, não 
existem evidências da prática de ilícitos penais por parte de A.B.M., havendo ausência de ilicitude ou irregularidade que justifique a atuação do MPF. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 21) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.001041/2021-31 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1861 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. CAÇA. PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
FEDERAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada para apurar possível caça ilegal de animal silvestre, nas proximidades da localidade 
denominada Matoso, em uma Unidade de Conservação Federal; Parque Nacional de Brasília, na Zona, capitulado no art. 29 da Lei n. 9.605/98, em 
Brasília/DF, tendo em vista que: (i) apesar das diligências empreendidas, não foi possível atestar a materialidade delitiva, ausentes provas da apanha de 
aves, nem há flagrante da caça ilegal ou da apreensão de animais silvestres que corroborem os testemunhos prestados; e (ii) tendo em conta o grau 
reduzido de impacto ao meio ambiente e a suficiência das medidas administrativas (perda do bem e multa no valor de R$ 500,00) para reparação da lesão, 
nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR.. Precedente: 1.30.001.005330/2018-24. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 22) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.16.000.003013/2020-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1645 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BALEIA FRANCA. CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a construção, no 
ano de 2007, de loteamento residencial sem autorização competente, no interior da APA da baleia Franca, no Município de Balneário Rincão/SC, tendo 
em vista que: (i) de acordo com as diligências empreendidas, o empreendimento estava devidamente licenciado pelo órgão ambiental estadual; (ii) o auto 
de infração do Ibama foi anulado judicialmente (Autos n. º 5008900-58.2017.4.04.7204), uma vez que o empreendedor não estava incorrendo na prática 
da infração tipificada, já que possuía à época as licenças ambientais, inexistindo igualmente justa causa para a responsabilização no âmbito cível e 
criminal; e (iii) as obras não tiveram continuidade após a autuação do Ibama, não tendo sido implantado o loteamento, tampouco existem danos ambientais 
a serem recuperados após 13 (treze) anos da autuação do Ibama, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer 
medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 23) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO 
MATEUS-ES Nº. 1.17.003.000129/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
1788 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. 
DESCARTE IRREGULAR. BAIRRO LIBERDADE. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para apurar o descarte irregular de resíduos sólidos (de construção civil, troncos e galhos de árvores, cascas de coco, sacos plásticos de 
embalagens de alimentos, borracha, vidro, madeira em MDF, roupas e uma pequena quantidade de lixo doméstico), afetando uma área de 4,11 (quatro 
vírgula onze) hectares, por empresas prestadoras de serviços públicos, no bairro Liberdade, Município de São Mateus/ES, tendo em vista que, conforme 
consignado pelo Membro oficiante: (i) recentemente o MPF pugnou pelo cumprimento de sentença na ACP nº 0000136-21.2006.4.02.5003, proposta 
pelo Ibama, que tramita na Justiça Federal em São Mateus/ES, em que o Município de São Mateus foi condenado, dentre outras obrigações, a se abster 
de depositar resíduos e a recuperar integralmente a área localizada no bairro Liberdade, antes utilizada como lixão; (ii) tramita na Vara Federal de São 
Mateus a ACP 5001290-66.2018.4.02.5003, ajuizada pelo MPF, para viabilizar medidas de proteção do patrimônio arqueológico do bairro Liberdade; 
(iii) a Polícia Militar Ambiental (PMA/ES), realizou vistoria no bairro Liberdade, com o objetivo de verificar a procedência da representação e 
identificação dos responsáveis por eventual descarte de resíduos, ocasião em que a Prefeitura Municipal de São Mateus informou não possuir licença 
ambiental para atividade de compostagem ou aterro sanitário e apresentou Licença Simplificada nº 57/2016, vencida desde 5 de setembro de 2020; e (iv) 
instado a se manifestar, o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA), ratificou as informações da PMA/ES, sugeriu a aplicação de multa e informou 
que o município seria notificado a prestar esclarecimentos quanto às providências a serem tomadas em relação à questão, de modo que esgotadas a 
diligências que requer o presente apuratório, sendo necessário a instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento do cumprimento da 
sentença proferida na ACP nº 0000136-21.2006.4.02.5003, em trâmite na Justiça Federal em São Mateus/ES, bem como as providências adotadas pelo 
IEMA junto à Prefeitura de São Mateus referentes ao descarte irregular de lixo no bairro Liberdade, como já determinado. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com 
a determinação de instauração de Procedimento Administrativo de Acompanhamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 24) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.000873/2017-21 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1847 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO MINERAL FORA DA ÁREA LICENCIADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL. POLIGONAL AUTORIZADA PELO 
DNPM (ATUAL ANM). 1. Cabe o arquivamento PIC instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no artigo 55 da Lei 9.605/98, consistente 
na extração irregular de minério fora da área licenciada - Licença de Operação nº 306819/2013-SEMA/MT - mas dentro de poligonal autorizada pelo 
DNPM, na localidade denominada Mineração Tanque Fundo, em Nossa Senhora do Livramento/MT, tendo em vista que: (i) a pretensão punitiva estatal 
fora alcançada pela prescrição, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal; e (ii) o autuado juntou documentação técnica consignando que a recuperação 
de áreas degradadas ocorreu mediante a implantação de tanques de psicultura no local das cavas de garimpo, o que contribuiu para o aumento de vegetação 
às margens dos tanques, para a estabilidade do solo e a prevenção de erosões, restando demonstradas as medidas cíveis para reparação ambiental do dano 
adotadas. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 25) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT Nº. 
1.20.002.000013/2020-72 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1618 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 
EXPLORAÇÃO DE MADEIRA EM TERRA INDÍGENA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar alguns 
problemas enfrentados pela população indígena da Aldeia Sobradinho, situada na Reserva do Xingu, no Município de Feliz Natal/MT, entre eles a prática 
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de desmatamento para retirada de madeira no interior da TI, tendo em vista que: (i) o relato sobre a ocorrência dos crimes ambientais é bem genérico, de 
maneira que o cacique informou que não sabe identificar responsáveis, nem a exata localização do dano, tendo apenas ouvido o barulho de motosserras; 
(ii) de acordo com o referido relato, após a intensificação do período chuvoso, a prática do desmatamento cessou, havendo, no entanto, receio de que os 
criminosos voltem a atuar na região tão logo se inicie o período de seca; (iii) o MPF, após reunião com a liderança indígena, determinou o encaminhamento 
de cópia integral dos autos à Polícia Federal de Sinop, por meio de ofício, para solicitar que instaure procedimento de investigação preliminar com 
objetivo de averiguar a possível ocorrência de crimes ambientais na aldeia indígena Sobradinho, bem como ao IBAMA para que tome conhecimento e 
adote as medidas de fiscalização cabíveis com relação à notícia de desmatamento na aldeia indígena Sobradinho; e (iv) caso haja necessidade, diante da 
colheita de qualquer elemento novo de prova sobre a autoria e materialidade dos crimes investigados, os autos poderão ser desarquivados. 2. Os presentes 
autos, aos quais têm como objeto principal a reconstrução de moradias indígenas, após ocorrência de incêndio, bem como solicitação de apoio econômico 
para a implementação de projeto de agricultura sustentável na referida comunidade, foram inicialmente direcionados para análise de arquivamento à 6ª 
CCR, que após homologação do arquivamento, encaminhou-os a esta 4ª CCR para exercício de sua atribuição revisional. 3. Representante comunicado 
acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 26) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT Nº. 1.20.004.000404/2020-77 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1889 – Ementa: PROMOÇÃO DE AQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. QUEIMADA. TERRAS INDÍGENAS. MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT. 1. 
Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar a realização de queimadas em Terras Indígenas, com danos em áreas privadas, 
no Município de Água Boa/MT, tendo em vista que: (i) segundo a Funai, são diversas as causas dos focos de incêndio nas terras indígenas. No início de 
2020, a Funai e o Ibama, em parceria, realizaram palestras de sensibilização ao período crítico de risco a queimadas e incêndios florestais, atividade esta 
que se mostrou bem-sucedida na medida em que levou orientações aos indígenas e quebrou barreiras quanto à discussão do fogo tradicional utilizado 
pelos xavantes. Há a intenção de continuar tais abordagens qualificadas junto aos indígenas após o fim das restrições de acesso às terras indígenas 
decorrente do surto de Covid19. Além disso, estão sendo estudadas iniciativas de formação de brigadas indígenas com apoio do governo estadual; (ii) a 
Sema juntou relatório instruído com imagens sobre os focos de queimadas em questão, os quais indicam ausência de correlação entre as queimadas em 
áreas particulares e as queimadas ocorridas no interior de terras indígenas; (iii) concluiu o Membro oficiante que não foi indicado um fato ilícito específico 
que justificasse a instauração de um inquérito civil ou penal, mas sim um conjunto de fatores que comumente ocasionam as queimadas na região. 2. Foi 
determinada a instauração de Procedimento Administrativo para 'monitorar os focos de incêndio na região do município de Água Boa-MT, bem como 
acompanhar as medidas adotadas de prevenção e combate às queimadas na região.' 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, 
nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Promoção de arquivamento homologada no âmbito da 6ª CC, nos termos de sua 460ª 
SO, de 2.6.2021. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 27) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS 
Nº. 1.21.004.000112/2020-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1439 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA. APA BAIA NEGRA. INGRESSO COM VEÍCULO MOTORIZADO. LADÁRIO/MS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar possíveis impactos ambientais provocados por visitantes com motocicletas que entraram na área das Baías do Arrozal 
e Negra fazendo exibição de manobras radicais em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, fato ocorrido em Ladário/MS, tendo em vista 
q u e : (i) os investigados argumentaram que não tinham conhecimento da proibição; (ii) a APA instalou fitas zebradas para impedir a passagem de 
veículos assim como noticiou que seria afixada uma faixa de sinalização alertando sobre as proibições quanto ao uso do local; e (iii) o ato em análise foi 
coibido administrativamente pelo órgão ambiental competente, que aplicou multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo suficiente para 
repreender os autuados e desestimular a repetição da ação, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: NF 
1.25.007.000028/2021-95 (584ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 28) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-
MG Nº. 1.22.001.000119/2013-82 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1827 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SEGURANÇA DE BARRAGEM DE REJEITOS. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar a regularidade das barragens mantidas pelas empresas CAOLIM AZZI, VOTORANTIM 
METAIS ZINCO S.A. e NOVELIS DO BRASIL, na Bacia do Rio Paraíba do Sul, respectivamente nos Municípios de Mar de Espanha/MG, Juiz de 
Fora/MG e Descoberto/MG, tendo em vista que: (i) quanto à empresa CAOLIIM AZZI, a FEAM, em vistoria, constatou a inexistência de barragens ou 
estruturas similares que conduzam ao cadastro de barragens efetuados pela FEAM, sendo passível de descaracterização e retirada de Banco de Declaração 
Ambientais; (ii) quanto à empresa VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A., foi juntado cópia de Declarações de Condição de Estabilidade pertinentes, as 
quais consignavam que as mencionadas estruturas encontravam-se em condição satisfatória de estabilidade, considerados os resultados do monitoramento 
efetuado até o mês de agosto de 2013, bem como apresentou os respectivos Planos de Ação de Emergência, contendo as ações relacionadas a comunicação 
e contingência das barragens existentes em sua propriedade; e (iii) ainda quanto à empresa VOTORANTIM, o Procurador da República oficiante, após 
declaração da ANM, concluiu que, de fato, não se trata de barragens de rejeitos de mineração, mas de estruturas destinadas ao recebimento de resíduos 
industriais, instaladas em área transversal ao denominado córrego Três Pontes e licenciadas pelo órgão ambiental estadual. 2. Necessária a continuidade 
do feito, nestes mesmos autos, quanto à empresa NOVELIS DO BRASIL S.A., tendo em vista que não restou verificado o enquadramento da referida 
barragem na Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme acentuou o AMN. 3. Voto pela homologação do arquivamento quanto às empresas 
CAOLIM AZZI, VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A e pela continuidade do presente apuratório nos mesmos autos quanto à empresa NOVELIS DO 
BRASIL S.A. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 29) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.006.000150/2011-10 
- Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1654 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UHE BATALHA. BARRAGEM DE ÁGUA. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2011 a partir de representação para investigar notícia de possível descumprimento da legislação ambiental 
nas obras de implantação da UHE Batalha em Paracutu/MG, especificamente as seguintes irregularidades: falta de escadas para os peixes desovarem na 
piracema; retirada de madeira do reservatório com enterrio no subsolo e desequilíbrio ambiental em relação aos peixes existentes no rio São Marcos 
causado pela construção da hidrelétrica, tendo em vista que a equipe técnica do Ibama afirmou após longa instrução: (i) a obra da escada não seria 
tecnicamente eficiente para garantir a diversidade das espécies de peixes no lago da citada hidrelétrica; (ii) quanto à madeira, o material era resíduo de 
supressão, notadamente galhadas, inexistindo risco ambiental e sendo tal procedimento acompanhado pela mencionada autarquia; e (iii) quanto aos 
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impactos ambientais da instalação e operação da UHE sobre a ictiofauna estão sendo acompanhados pelo Ibama, inclusive como uma das condicionantes 
da Licença de Operação (1ª Renovação), não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou 
judicial por parte do MPF diante da regularidade ambiental apresentada pelo órgão competente. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 30) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.010.000025/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1377 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA SERRA DO CIPÓ. 
INGRESSO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações 
do ICMBio, para apurar o ingresso de L. C. S., acompanhado de outros jovens, no Parque Nacional da Serra do Cipó, mesmo após cientificados de que 
o local estava fechado para visitação em razão da pandemia causada pelo COVID-19, como determinado pela Portaria ICMBIO nº 227/2020, que 
suspendeu a visitação em unidades de conservação em todo o Brasil, fato ocorrido entre a localidade 'Duas Pontinhas', em Santana do Riacho e o distrito 
Serra dos Alves, no Município de Itabira/MG, tendo em vista: (i) no âmbito penal, a atipicidade da conduta, pois inexistiu dano ao meio ambiente, nos 
termos do art. 40 da Lei 9.605/98; e (ii) quanto a esfera civil, a aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é apta a evitar a repetição da 
conduta, não havendo, portanto, outras medidas a serem adotadas no presente feito. Precedentes: NF Criminal nº 1.22.000.000457/2021-34 (585ª SO) e 
nº 1.22.000.000461/2021-01 (583ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 31) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG Nº. 1.22.020.000027/2016-17 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1706 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA. RIO DOCE. APA LAGOAS DE CARATINGA. PARQUE ESTADUAL DO 
RIO DOCE. 1. Tem atribuições o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais às margens 
do Rio Doce, decorrente de especulação imobiliária na APA Lagoas de Caratinga, próxima ao Parque Estadual do Rio Doce, em Caratinga/MG, tendo 
em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, os fatos tratados na representação inicial correspondem ao objeto de ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Com efeito, a 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga informou o ajuizamento de ação 
civil pública contra uma empresa e outros 51 pessoas físicas a fim de condená-los à desocupação de área ocupada na APA Lagoas de Caratinga, na 
confluência do Rio Doce com o Rio Piracicaba, e à reparação do dano ambiental, dentre outros pedidos. 2. No tocante a empreendimento imobiliário 
denominado Parques do Vale, não abarcado pela referida ação judicial, em recente vistoria realizada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de 
Minas Gerais (Relatório de Fiscalização DFISC LM P20-091), lavrado em desfavor do empreendimento Parques do Vale, nada foi apontado quanto ao 
Rio Doce, levando a evidenciar que as irregularidades estão limitadas ao âmbito local. 3. Dispensada a comunicação do representante na hipótese de 
instauração do procedimento mediante denúncia anônima. 4. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 32) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000012/2016-49 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO 
E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1813 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
RECURSOS HÍDRICOS. CONSTRUÇÃO DE BARRAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos 
ambientais decorrentes da construção de barramento de água no leito do Rio Urucuia/MG, zona rural do Município de Buritis/MG, tendo em vista que: 
(i) conforme informações da Polícia Militar Ambiental, em vistoria realizada no dia 10/02/2021, não foram constatados danos ambientais na área do 
barramento na Fazenda Carimãs, tendo sido verificada a preservação da mata ciliar ao longo do rio Urucuia; e (ii) quanto à questão da regularização do 
barramento, essa está sendo apurada pela ANA, que concedeu prazo ao investigado para obtenção de outorga para o barramento ou a retirada da estrutura, 
não havendo motivos para o prosseguimento do feito apenas para acompanhar a regular atuação da referida autarquia. 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). 33) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000638/2021-23 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO 
DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1804 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. 1. Cabe o 
arquivamento de noticia de fato criminal instaurada para apurar a autuação de particular, pelo ICMBio, em razão de penetrar em unidade de conservação, 
RESEX Ipaú- Anilzinho), conduzindo instrumentos próprios para pesca, sem autorização da autoridade ambiental competente, tendo em vista que: (i) a 
conduta em análise é atípica, uma vez que não se enquadra no tipo penal previsto no art. 52 da Lei nº 9.605/98, que criminaliza a conduta de penetrar em 
Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem 
licença da autoridade competente; (ii) o legislador não previu a criminalização da conduta de penetrar em UC portando instrumentos de pesca, sendo 
vedada a interpretação analógica ou extensiva em direito penal; (iii) trata-se de infração administrativa prevista no art. 92 da Lei nº 9.605/98, com a 
previsibilidade de aplicação de multa; e (iv) a infração foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, por meio da aplicação de multa 
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Precedente: 1.23.001.000236/2019-02 (SO nº 570) 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). 34) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000768/2020-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
– Nº do Voto Vencedor: 1738 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. ANIMAL SILVESTRE. TRANSPORTE DE ANIMAL VIVO (JABUTI). UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. 
RESEX IPAU- ANILZINHO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado a partir de peças de informações do ICMBio, 
para apurar fatos delituosos previsto no art. 29, § 1°, III da Lei n° 9.605/98, consistentes no transporte de 1 (um) jabuti vivo, dentro de um saco de fibra 
plástica, por um motociclista, espécie não ameaçada de extinção, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ocorrido na 
BR 422, que corta a RESEX Ipau-Anilzinho, no Município de Baião/PA, tendo em vista que, segundo Relatório de Fiscalização do ICMBio: (i) se trata 
de espécie não ameaçada de extinção, e que o suposto ilícito não envolveu impacto ambiental de efeitos consideráveis, pois diz respeito à apreensão de 
um único quelônio (jabuti); e (ii) apesar da reprovabilidade do comportamento, a lesão jurídica ao meio ambiente foi reduzida e a ofensividade da conduta 
do agente é mínima, sendo suficientes as medidas adotadas pelo órgão ambiental competente, com lavratura de Auto de Infração, aplicação de multa 
administrativa fixada em R$ 1.000 (um mil reais), nos termos do art. 24, inciso III do Decreto 6.514/08, que valora em R$ 500,00 por animal silvestre 
transportado, cominado com o artigo 93 do mesmo decreto, que dobra o valor da multa por estar no interior de unidade de conservação, e a soltura do 
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animal apreendido durante a abordagem, em um trecho de mata conservada (Terra Indígena), portanto, devolvido à natureza e ao seu "habitat", sendo o 
suposto dano ambiental reparado, nos termos da Orientação 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). 35) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000784/2021-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1793 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 
PETRECHO PROIBIDO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX IPAÚ- ANILZINHO. ESTADO DO PARÁ. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar a prática do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.605/98, 
consistente em pescar 4 kg (quatro quilos) de diferentes espécies de peixes nativos com petrecho proibido (visor de mergulho e arbalete de fabricação 
artesanal) no entorno da Resex Ipaú-Anilzinho, Estado do Pará, fato ocorrido em 02/02/2021, contrariando as normas gerais de pesca para a bacia do Rio 
Tocantins (INMPA/MMA N.º 13/2011), tendo em vista que a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, que 
aplicou multa no valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e apreendeu e destruiu os petrechos de pesca, sendo suficiente para repreender o autuado 
e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF, nos termos da Orientação n. 01 - 4ª 
CCR. Precedente: NF n. 1.23.000.000579/2020-11 (571ª SO, de 05/08/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 36) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000037/2021-91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1752 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
TRANSPORTE ILEGAL DE MADEIRA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de auto de infração lavrado pelo Ibama, 
no ano de 2005, para apurar a prática do delito previsto no artigo 46 da Lei n9605/98, em razão de transporte ilegal de 20,90 m3 (vinte vírgula noventa 
metros cúbicos) de madeira serrada, da espécie ipê, sem licença da autoridade competente, no Porto de Comam, Município de Vitória do Xingu/PA, 
tendo em vista que : (i) em relação à questão criminal, este Colegiado já homologou parcialmente anterior promoção de arquivamento nos termos do voto 
deliberado na 586ª SO, 28/04/2021, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) na esfera cível, o órgão ambiental fiscalizador 
Ibama já adotou medidas administrativas de apreensão, com posterior decretação de perdimento do produto florestal, bem como de aplicação de multa 
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, conforme consignado pelo Membro oficiante, há informações nos autos, Processo Administrativo instaurado 
perante o Ibama, de sua efetiva quitação, não se verificando, no caso concreto, a necessidade de adoção de medidas adicionais pelo MPF. 2. Dispensada 
a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 37) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000407/2006-51 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1769 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. SÍTIO. IPHAN. VISTORIA. SÍTIO DANIEL. SÍTIO VIVEIROS. CADASTRO REALIZADO. 
HOMOLOGAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível depredação de sítio arqueológico localizado em 
propriedade do denunciante, no Município de Senador José Porfírio/PA, tendo em vista que: (i) conforme o último relatório do Iphan - Relatório Nº 
1237688/2019 - as áreas dos sítios Daniel e Viveiros encontram-se preservadas, estando documentalmente confirmada a homologação dos sítios em 
conformidade com o Cadastro Nacional de Sítio Arqueológicos (CNSA); e (ii) consignou o Membro oficiante que, passados mais de quinze anos do 
início da investigação pelo MPF e estando assegurado pelo Iphan a homologação dos registros dos sítios no CNSA (processo 01492.000188/2005-87), 
não subiste razão o prosseguimento deste feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 38) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000140/2021-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1693 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. AQUISIÇÃO DE 
BOVINOS ORIUNDOS DE ÁREA EMBARGADA. CARNE ILEGAL. DELITO SUBJACENTE. IMPEDIR REGENERAÇÃO DE ÁREA 
EMBARGADA. BIOMA AMAZÔNICO. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações do Ibama, 
para apurar eventual prática de infração ambiental consistente na aquisição de 19 (dezenove) cabeças de gado oriundas de área embargada, pelo frigorífico 
Frigol S/A, no Município de São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que, ainda que se trata de infração administrativa praticada pela empresa, capitulada 
no art. 54 do Decreto nº 6.514/08, objeto do auto de infração AI O67OG675, lavrado pelo Ibama, que também aplicou multa de R$ 9.500,00 (nove mil e 
quinhentos reais) em desfavor da Empresa Frigol S/A, pende de apuração do crime ambiental e ilícito civil subjacente à infração administrativa, quais 
sejam, prática do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, por impedir a regeneração de 144,13 ha (centro e quarenta e quatro vírgula treze), especificada 
no Termo de Embargo nº 490448-C, em 20/08/2018, em nome de M. B. de S., sendo que a propriedade particular está em nome de O. P. de F., conforme 
consta no Relatório de Fiscalização nº 5/2020-NUFIS- ES/DITEC-ES/SUPES-ES. 2. Em relação ao ilícito cível, decorrente da prática do delito do art. 
48 da Lei 9605/98, a apuração também deve ser realizada nestes próprios autos, como forma de economia e celeridade processual. 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento, com determinação de prosseguimento do feito para apurar a prática do delito do artigo 48 da lei 9605/98, e o respectivo 
dano ambiental praticado contra a flora, 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 de arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 39) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000195/2020-20 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1874 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA 
AMAZÔNICO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no artigo 50 
da Lei nº 9605/98, referente ao desmatamento de um total de 163,08 (cento e sessenta e três vírgula zero oito) hectares de floresta nativa, no período de 
28/07/2017 a 5/11/2019, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de Pacajá/PA, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo 
Membro oficiante, não há provas suficientes para definição da autoria criminal, pois não há como demonstrar que o autuado efetivamente provocou o 
desmatamento na área, dado que existem evidências de que a área estava ocupada por terceiros ao tempo do desmatamento, e ele (autuado) sequer morava 
em São Paulo/SP ao tempo da fiscalização do IBAMA; e (ii) em razão da obrigação de recuperação da área degradada ser de natureza propter rem, foi 
proposta ação civil pública em face do autuado, conforme cópia da petição inicial constante nos autos, em observância aos Enunciados nº 11 e nº 56 da 
4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 40) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.000.001575/2017-71 - Relatado por: 
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Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1750 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. ESPÉCIE EM EXTINÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL. QUESTÃO JUDICIALIZADA. RECOMPOSIÇÃO 
AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual venda irregular de espécie em extinção da flora nacional (Xaxim 
- Dicksonia Sellowiana), através do site "Mercado Livre", sem autorização dos órgãos ambientais competentes, tendo em vista que, nos autos do processo 
nº 041587-21.2017.4.04.7000, em trâmite na 23ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, instaurado para apurar suposta prática do delito 
tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, foi proposta Transação Penal visando a composição civil do dano ambiental causado, estando, 
portanto, judicializada a questão do presente inquérito civil. 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). 41) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO-PR Nº. 1.25.014.000009/2006-31 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1916 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RVS-CAMPOS DE PALMAS/PR. IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 9.985/2000. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação formulada pelo então Senador da República Flávio Arns, com objetivo de fiscalizar 
a implementação da Lei nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no âmbito do Unidade de Conservação Refúgio da 
Vida Silvestre dos Campos de Palmas (RVS-Campos de Palmas/PR), criada em 2006, tendo em vista que, conforme apurou o Membro oficiante: (i) após 
diligências ministeriais perante o ICMBio, constatou-se que já no ano de 2006 um grupo de trabalho fora constituído para planejar e executar as primeiras 
etapas da implementação da Lei do SNUC, no âmbito do RVS-Campos de Palmas/PR, de que se destacam a elaboração de plano de referência para 
execução do plano de manejo curial à empreitada, e a lavratura de termos de compromisso firmados com os proprietários conscritos à área, bem como a 
deflagração, à época, de ação fiscalizatória pela autarquia ambiental federal que redundou na lavratura de alguns autos de infração, posto que havia 
notícias de predação ambiental no local; e (ii) o ICMBio encaminhou comprovação documental de que a revisão pontual do Plano de Manejo em questão 
foi concluída, sendo sua aprovação publicada no DOU (Portaria nº 215, de 26 de março de 2021), o que permite concluir que a RVS-Campos de Palmas/PR 
passa o dispor do instrumento de gestão necessário ao alcance de seus objetivos de criação, instrumento seguro de gestão necessário à adequada 
implementação da lei na área, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente feito. 2. O Membro oficiante determinou a 
instauração do Procedimento Preparatório nº 1.25.014.000124/2021-44 para acompanhar a regularização fundiária da área e da fiscalização da atuação 
dos órgãos de controle no combate a ilícitos ambientais, na unidade de conservação RVS-Campos de Palmas/PR, fatos não solucionados por esse Inquérito 
Civil. 3. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela 
homologação do arquivamento. - 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 - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001542/2021-71 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1800 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES NOTÍCIA 
DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS. HOSPITAL NAVAL DE RECIFE. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Militar para atuar em notícia de fato cível instaurada a partir de representação, para apurar eventual delito previsto no art. 32 da Lei 
nº 9.605/98, consistente na prática de maus-tratos contra animais domésticos (felinos), que rodeiam o Hospital Naval, com suposto incentivo dos gestores 
do estabelecimento, no Município de Recife/PE, tendo em vista que: (i) o local em voga pertence à União, todavia, está sob administração militar e cuja 
responsabilidade é atribuída aos seus gestores; e (ii) o Código Penal Militar, em seu art. 9º, considera crimes militares, em tempo de paz: [...] II - os 
crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: [...] b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em 
lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil, portanto, no caso em tela, considerando que se 
trata de possível delito ambiental perpetrado em área sob administração militar (Hospital Naval de Recife - HNer), resta configurada a competência da 
Justiça Militar para processamento do feito, nos termos da Lei nº 13.491/2017, que alterou o Código Penal Militar. Precedente: PP 1.29.008.000325/2018-
86-Rel. Ana Paula Mantovani, julg. na 548ª SO, em 09/05/2019. 2. O representante foi comunicado acerca da promoção de declínio, nos termos do 
Enunciado nº 9 - 4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 43) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.002662/2020-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1762 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
MARINA. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar notícia de eventual dano ambiental em razão de 
cessão de terreno da União para a ampliação de marinas na praia de Mangue Seco em Igarassu/PE, cujas áreas pertencem ao proprietário do Catamarã 
Praia, o qual construiu um muro dificultando o acesso à praia, tendo em vista que, segundo o Procurador oficiante, os fatos aqui apurados são objeto de 
investigação no IC nº 1.26.000.002376/2020-49 que já tramita nessa Procuradoria, cujo tema é o mesmo analisado no presente apuratório, devendo o 
presente feito ser arquivado para evitar duplicidade de apurações. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 44) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE GARANHUNS/ARCOV. Nº. 1.26.005.000118/2018-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA 
NETO – Nº do Voto Vencedor: 1891 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ESBULHO. COMUNIDADE QUILOMBOLA CASTAINHO. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado apurar notícia de esbulho e desmatamento de terras na Comunidade Quilombola Castainho, no Município 
de Garanhuns/PE, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) quanto a eventual desmatamento, a despeito das diversas diligências 
realizadas, não foi possível coletar elementos mínimos de materialidade e autoria suficientes à deflagração de ação penal ou mesmo requisição de 
instauração de inquérito policial; e (ii) segundo informações prestadas pelo Incra, foi ajuizada Ação de Reintegração de Posse nº 0800123-
02.2020.4.05.8305 do imóvel rural em questão, perante a Justiça Federal de Garanhuns, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade 
de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF na seara ambiental; 2. A questão já foi apreciada pela 6ª CCR, que remeteu 
o presente feito para análise da 4ª CCR por entender que não possui atribuição criminal. 3. Representante comunicado acerca da promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 45) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.28.000.001051/2021-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1884 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FAUNA. PESCA. LAGOSTA. PORTE DE PETRECHO PROIBIDO. AUSÊNCIA DE PESCADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
APREENSÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESCA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.605/199, consistente em ter a bordo 
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da embarcação, localizado na cidade de Recife/PE, petrechos e equipamentos de mergulho proibidos para captura da lagosta, tendo em vista que: (i) a a 
conduta é atípica, uma vez que não houve apreensão de pescado no ato de fiscalização; e (ii) a apreensão dos petrechos e equipamentos encontrados na 
embarcação, bem como a aplicação de multa no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), suficientes para repreender o autuado e desestimular 
a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 46) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000288/2011-18 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO 
E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1796 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. APP. 
RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. CONSTRUÇÃO DE HELIPORTO. MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ/RS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar dano ambiental em área de preservação permanente, restinga fixadora de dunas, mediante a construção de heliporto, sem 
autorização dos órgãos compete, no Complexo Turístico Caburé, em Balneário Atlântida, Município de Xangri-lá/RS, , tendo em vista que: (i) o órgão 
ambiental estadual fixou multa no valor de R$ 8.556,00 (oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais) por construção em APP sem licença ambiental, 
oportunizando aos autuados a regularização do empreendimento ou apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), visando a 
demolição da estrutura sob pena de multa em dobro; (ii) o investigado apresentou PRAD perante o IBAMA, contendo previsão de remoção da estrutura 
(piso de concreto e cercado), preenchimento do local com areia para manutenção da geoforma da área, utilização de cobertura morta para estabilização 
das superfícies sem vegetação, instalação de placas informativas e projeto de manutenção e monitoramento da área com previsão de duração de 3 (três) 
anos, o que foi executado em 23/09/2019, conforme autorização do órgão ambiental e registro fotográfico acostado aos autos; (iii) segundo informação 
da ANAC, a operação de helicópteros em área não homologada ou registrada na ANAC não constitui, necessariamente, uma infração, sendo relevante o 
operador obter autorização do proprietário do local utilizado, o que era o caso, recaindo eventual autuação sobre o operador aéreo e não sobre o 
proprietário da infraestrutura construída; e (iv) não foram registrados outros danos ambientais passíveis ainda de recuperação, inexistindo justa causa 
para a responsabilização no âmbito cível e criminal, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial 
ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 47) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 
1.29.000.000954/2021-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 980 – Ementa: 
INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO PELO MPF. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE AGROTÓXICOS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 1. Não houve 
oferecimento de proposta de ANPP pelo MPF em favor de V. T. S. e de S. P. S. L. no âmbito da ação penal nº 5028676-60.2020.4.04.7100 (IPl 5025048-
97.2019.4.04.7100), quando do oferecimento de denúncia pelo crime do artigo 15 da Lei 7.802/89 - transporte de substâncias agrotóxicas em desacordo 
com as exigências da lei, na Rodovia BR448, em Canoas/RS, em trâmite na 7ª Vara Federal de Porto Alegre. 2. É prematura a análise por esta 4ª CCR 
quanto ao cabimento ou não de Acordo de Não Persecução Penal, em face de recurso apresentado pela Defensoria Pública da União no Rio Grande do 
Sul, por meio do Ofício nº 4290639 - DPU RS/OFCRIM4 RS. 3. Considerando que o MPF, na origem, nada disse acerca do ANPP, mesmo em se tratando 
de denúncia oferecida já na vigência da Lei 13.964/19, faz-se necessário, sob pena de supressão de instância, o retorno dos autos para que o Membro a 
quo se manifeste acerca do recurso apresentado pela Defensoria Pública da União, posicionando-se sobre a admissibilidade ou o cabimento de ANPP, no 
caso concreto. 4. Deixa-se de analisar, por ora, o recurso apresentado sobre não oferta de ANPP pelo MPF, com o retorno dos autos nos termos acima. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos termos 
do voto do(a) relator(a). 48) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ-RS Nº. 1.29.001.000166/2013-75 - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1908 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUEOLÔGICO. PEDRA. POSSIBILIDADE DE TOMBAMENTO. RODOVIA ERS 60. RIO GRANDE DO SUL. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2013, após delonga na instrução procedimental, para apurar suposto dano ao patrimônio 
arqueológico em razão da construção da rodovia ERS 60, acerca de possível pedra tombada pelo IPHAN em trecho da estrada que liga os Municípios de 
Pedras Altas e Pinheiro Machado/RS, tendo em vista que: (i) inexiste pedra tombada junto à rodovia, bem como houve a permissão de pesquisa para o 
Projeto de Prospecção Arqueológica Intensiva no citado local, segundo informações do IPHAN; (ii) a execução dos trabalhos arqueológicos seguem 
pendentes, não havendo previsão de retorno das obras, conforme afirmações do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER); e (iii) a 
instauração de PA de Acompanhamento para monitorar os trabalhos de construção da estrada no trecho acima mencionado, instrumento adequado à 
fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, já que não há um fato ilícito específico a ser apurado, nos termos da Resolução 
CNMP nº 174, de 4/7/ 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). 49) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL-
RS Nº. 1.29.002.000055/2020-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1642 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. USO IRREGULAR DE BEM DO 
ICMBIO POR PARTICULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o eventual uso irregular por particulares de freezer 
pertencente ao ICMBio, Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, para produção de gelo destinado ao resfriamento de bebidas e alimentos 
comercializados na Casa do Vô Marçal, tendo em vista que: (i) conforme apurado pela Procuradora da República oficiante, não restou caracterizado o 
uso indevido, tendo a gerência do ICMBio informado que o freezer estava vazio, desligado, lacrado e armazenado em local que impede a utilização; e 
(ii) não há evidências da existência de dano ambiental decorrente da utilização do freezer por particular, ante o risco biológico de contaminação, não se 
vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 50) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.023.000013/2018-84 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1843 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO 
IRREGULAR EM FAIXA DE PRAIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade em construção de 
empreendimento comercial, em faixa de praia, na Av. Beira Mar, em Área de Preservação Permanente, no Município de Imbé/RS, tendo em vista que, 
conforme apurou o Membro oficiante: (i) o ente municipal informou que não se trata de construção nova, ou de invasão da área por nova estrutura, mas 
de reforma de um quiosque já existente, cujas dimensões foram mantidas (144 m²), permanecendo a mesma metragem autorizada em 2008 pela Fundação 
Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM); (ii) segundo a FEPAM, a obra em questão é "considerada de impacto local, licenciada pelo município, sem 
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a necessidade de anuência do Estado, mesmo que em área de preservação permanente"; e (iii) na autorização geral nº 18/2017, expedida pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Pesca do Município de Imbé, se identifica condicionantes específicas visando a preservação e a proteção ambiental, como o item 
2.8 (não permitindo lançamento de águas de rebaixamento no solo), o item 2.5 (referente ao sistema hidrossanitário), o item 4.1 e 4.2 (referentes a correta 
destinação dos resíduos sólidos), entre outros, que demonstram, a priori, adequadas à situação de reforma identificada, pelo que não há irregularidade a 
ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Tramita na PRM-Capão da Canoa procedimento específico (IC nº 1.29.023.000091/2019-60), com o 
objetivo de apurar a regularidade na cessão de espaços públicos, localizados em áreas de uso comum da União, pelo município de Imbé/RS, a partir do 
Termo de Adesão de Gestão de Praias (TAGP), a fim de buscar garantir o devido procedimento licitatório periódico para alteração da exploração da área 
da União. 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). 51) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 
1.29.023.000146/2019-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1283 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE PRODUTOS CONTROLADOS. 
DEIXAR DE PROMOVER A INSCRIÇÃO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar a conduta da empresa Comercial de Combustíveis Simão Ltda., por deixar de se 
inscrever no Cadastro Técnico Federal, na categoria de transporte de produtos perigosos (Código 18-01), tendo em vista que, conforme consignado pelo 
membro oficiante: (i) segundo informações do Ibama a empresa Comercial de Combustíveis Simão Ltda. possui Cadastro Técnico Federal, mas não 
indicava a atividade de transporte de produtos perigosos, sendo que, após a abordagem, a empresa adequou sua conduta, incluindo as atividades no 
sistema, no dia 28/08/2019; (ii) trata-se 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; (iii) não há notícia de dano ambiental decorrente da infração 
administrativa cometida; e (iv) a conduta em análise foi coibida administrativamente pelo órgão ambiental, com a aplicação de multa administrativa no 
valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), uma vez que se trata de empresa de médio porte, nos termos art. 76, inciso IV do Decreto nº 6.514/08, 
tornando-se desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedente: IC nº 1.30.001.000962/2019-82 (586ª SO). 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 52) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003139/2020-62 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1822 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. Não tem competência a 4ª CCR para homologar 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado a fim de apurar suposta ausência de prestação de contas em projeto cultural formulada pelo E. 
TCU nos autos de processo de TC 018.618/2019-7, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidades atinentes à temática da 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, nos termos da Resolução CSMPF 20/2006. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com a remessa dos 
autos à 5ª CCR, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não 
conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 53) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004839/2016-98 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1812 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. CEMITÉRIO DO CATUMBI. RIO DE JANEIRO/RJ. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado em 2016 para apurar eventual omissão do IPHAN em relação ao processo de tombamento referente ao Cemitério do Catumbi, 
situado no Município do Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que, segundo o Procurador oficiante citada autarquia afirmou que o bem não possui relevância 
nacional, é de baixa prioridade e não se encontra em estado de risco, inexistindo, portanto, medidas apuratórias a serem adotadas no presente feito, não 
se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento com a determinação de envio de cópia dos autos ao MP Estadual para averiguação de eventual proteção local. - 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 NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000103/2016-11 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO 
DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1748 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E HÍDRICA. EMISSÃO DE GASES. EFLUENTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar eventual emissão de gases tóxicos na atmosfera e derramamento de efluentes no leito do Rio Muriaé, no Município de Itaperuna/RJ, tendo 
em vista que: (i) foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre a empresa poluidora e o MPF, visando a abstenção das atividades até a emissão 
das licenças necessárias para o seu funcionamento, sob pena de multa diária em caso de inadimplemento parcial ou total do TAC firmando; e ( i i ) foi 
instaurado procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento do TAC firmado, nos termos da Resolução CNMP nº 174/2017. 2. Dispensada 
a comunicação do 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). 55) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA-RJ Nº. 1.30.004.000131/2013-95 - Relatado por: 
Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1819 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS. ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES 
PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ/RJ. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, de ofício, com o objetivo de 
acompanhar as ações promovidas pelo Município de Laje do Muriaé/RJ, visando à prevenção de desastres naturais, tendo em vista que, conforme apurou 
o Membro oficiante: (i) apesar de o ente municipal ter realizado todas as obras necessárias, em razão da falta de recursos financeiros dos entes federativos, 
o Coordenador Municipal de Defesa Civil informou que vem realizando monitoramento constante (de 4 em 4 horas em períodos de chuva) nas encostas 
e nas áreas de risco eminentes, e que fora feito um cadastramento no SINPDEC (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) e no Sistema S2ID, bem 
como foram construídos muros de contenção em algumas áreas de risco do município; e (ii) trata-se de uma questão de política pública, não havendo 
risco concreto e identificado de forma detalhada, mas sim a identificação da existência de áreas de risco, com atuação do município no monitoramento 
de tais áreas, inclusive, com a solicitação de verbas junto aos demais entes federativos para atender a essa finalidade, pelo que não há irregularidade a ser 
sanada ou medida a ser promovida nestes autos, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 56) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
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NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000358/2016-73 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1852 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
ESTALEIRO. INEA. PARALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO EM VIRTUDE DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA EM ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar 
supostas irregularidades praticadas por empreendimento de estaleiro, em razão de atividade de reparo naval com material/equipamento potencialmente 
poluidor, no Município de Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) de acordo com o Inea, as atividades do estaleiro estão paralisadas em virtude de processo 
de Recuperação Judicial, de n.º 0494824-53.2015.8.19.0001; (ii) está em análise no instituto processo de Renovação de Licença de Operação E-
7/512.040/2011; (iii) o instituto atestou que acatou as exigências técnicas feitas e que as ações não concluídas pelo estaleiro restaram obstadas pela total 
paralisação de suas atividades operacionais; e (iv) por fim, o Inea destacou que os riscos associados à paralisação das atividades são mínimos e 
controlados, não havendo necessidade de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 57) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000382/2004-80 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1809 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO URBANO. TRANSPORTE. METRÔ. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL DA 
TIJUCA. PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado em 2004, inicialmente como Procedimento Administrativo, para acompanhar o licenciamento e obras da expansão do METRÔ, LINHA 4, na 
cidade do Rio de Janeiro, ante o interesse federal direto relativo à área da Comunidade Morro do Banco, no Bairro do Itanhangá, Barra da Tijuca, 
incrustrada no Parque Nacional da Tijuca, e a possíveis impactos a sítios arqueológicos, tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo membro oficiante, 
o IPHAN não localizou sítios na área do empreendimento (fls. 940, verso) em um segundo projeto; (ii) o ICMBio e o órgão ambiental estadual (INEA) 
informam que todas as condicionantes previstas na autorização 27/2010 e na Licença de Instalação foram cumpridas; (iii) quanto à condicionante imposta 
pelo ICMBio - construção de muro de contenção na comunidade do Morro do Banco - falta pertinência entre a obrigação e o empreendimento, uma vez 
que a comunidade do Morro do Banco não foi diretamente afetada pela obras da construção do metrô, distante em torno de 3 km da comunidade; e (iv) 
tendo iniciado as obras em 2010 e inaugurada em 2016, inexiste dano ambiental efetivo ou potencial a bem ou interesse federal a ser evitado, reparado 
ou compensado no presente momento, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte 
do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - 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 - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000913/2005-15 - 
Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1795 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUITETÔNICO. BEM IMÓVEL. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA BARÃO DE MAUÁ-
LEOPOLDINA. CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
originalmente para apurar a utilização irregular de imóvel tombado, Estação Ferroviária Barão de Mauá-Leopoldina, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro/RJ, para eventos particulares, sem o assentimento do Iphan e com possíveis danos à estrutura física, tendo em vista que: (i) o objeto do apuratório 
foi modificado para acompanhar o andamento da Ação Civil Pública n. 0139888-58.2013.4.02.5101, em curso perante a 20ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, movida pelo MPF em desfavor da União, Estado do Rio de Janeiro, Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S/A (Supervia) e Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (Central), visando à proibição de realização de festas e 
eventos no prédio histórico e à apresentação e execução de projetos executivos de reforma e adoção de medidas emergenciais para evitar a (completa) 
deterioração do imóvel tombado, abarcando por inteiro o objeto original desta investigação; (ii) foi proferida tutela antecipada de urgência em 2017 para 
proibir a realização de eventos no imóvel, bem como para promover a imediata recuperação emergencial da estrutura física do imóvel, ante o risco 
iminente de acidente; (iii) conforme as peças e andamentos processuais juntados ao IC, verifica-se que a ação civil pública está em curso regular, não 
havendo novas providências investigativas a serem adotadas, cabendo ao MPF apenas promover o integral cumprimento da sentença pelas rés e 
acompanhar a execução dos projetos de reforma; e (iv) não há razão para continuidade do acompanhamento da ACP nestes autos, devendo ser instaurado 
Procedimento Administrativo (PA), como já foi determinando pelo Membro oficiante, sendo este o instrumento adequado para acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, quando inexistente irregularidade concreta, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 4 de julho de 2017. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 59) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000049/2003-70 - Relatado 
por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1808 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar a existência de edificação em desacordo com as normas de proteção ao patrimônio cultural, situada na Rua Abel de Oliveira, 
nº 9, Fundos, no Município de Paraty/RJ, tendo em vista que: (i) de acordo com o Laudo de Fiscalização apresentado pelo Iphan, o estado de conservação 
do bem é "regular"; o estado de conservação da cobertura não apresenta danos; não há danos significativos na pavimentação adjacente à edificação; não 
há alteração do perfil natural do terreno, tampouco sinal de erosão; o edifício não está localizado em área sujeita a deslizamento de terra; e não existem 
árvores próximas à edificação; (ii) quanto a ausência de autorização, o Iphan informou que o proprietário foi notificado sobre a condição irregular do 
imóvel, e que, em função do histórico do caso em tela, a fiscalização será orientada a prosseguir com o processo fiscalizatório nos termos da Portaria 
IPHAN nº 187/2010; (iii) o quadro delineado neste procedimento indica que o Ministério Público Federal vem monitorando os trabalhos de elaboração 
de projeto de regularização da edificação, o que não se adequa à finalidade de um procedimento formalmente investigativo; e (iv) conforme consignou o 
Membro oficiante, diante das informações trazidas aos autos pelo Iphan, entende-se que os órgão competente vem atuando de maneira adequada, não 
havendo necessidade, no momento, da adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 60) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.GONÇ/ITABOR/MAGE Nº. 1.30.020.000317/2015-16 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E 
COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1768 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. 
SÍTIO ARQUEOLÓGICO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a existência de sítio arqueológico no Morro do Calundu, em 
Magé/RJ, na área do Paiol de Pólvora da Fábrica Estrela, região da construção dos dutos de gás natural liquefeito do COMPERJ para a REDUC-
PETROBRAS, tendo em vista que: (i) de acordo com informação do IPHAN, o sítio arqueológico Sambaqui do Paiol encontra-se destruído, 
provavelmente em razão da retirada de material para as construções que foram erigidas durante o período colonial, bem como devido à instalação do 
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sistema de dutos GASDUC III e Norte- Fluminense, mais recentemente; (ii) a Petrobras afirmou que a instalação do sistema de dutos não contribuiu para 
a destruição do referido sítio arqueológico e que o registro no Cadastro Nacional dos Sítios Arqueológicos do IPHAN (CNSA 01202) aponta como fator 
da destruição do sítio a erosão fluvial; e (iii) conforme consignado pelo Membro oficiante, apesar das informações prestadas pelo IPHAN, a autarquia 
não trouxe informação técnica que pudesse amparar a tese sobre o que teria ocasionado a destruição do sítio, sendo que, na verdade, os dados sobre o 
dano exato e o nexo causal não foram elucidados, o que impede a continuidade da apuração e eventual responsabilização civil. 2. Representante 
comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 61) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.33.000.000926/2021-31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1882 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 68 da Lei nº 9.605/98, decorrente de não 
apresentação de de inscrição no Cadastro Técnico Federal, referente à atividade potencialmente poluidora, no município de Recife/PE, tendo em vista 
que: (i) trata-se 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; (ii) a conduta em análise foi coibida administrativamente pela autarquia ambiental federal, com 
aplicação de multa no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais); e (iii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida. 
Precedente: 1.23.003.000025/2020-85 - SO nº 587. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 62) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA 
Nº. 1.33.000.001783/2018-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1658 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO FEDERAL. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE). RIO TAVARES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar indícios de prática de ato de improbidade administrativa, ocorrido durante o processo de 
licenciamento ambiental de estação de tratamento de esgotos, com riscos ao meio ambiente, especialmente unidade de conservação federal, em 
implantação no bairro do Rio Tavares, no Município de Florianópolis, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) após requisições 
e providências, órgãos competentes foram instados a adequarem a situação, inclusive, com anulação de licenças ambientais deferidas, bem como a 
expedição da Recomendação nº 26/2020 e realização de perícia técnica; (ii) em razão da Recomendação expedida, houve o cancelamento da Licença de 
Instalação do empreendimento, uma vez que não foram apresentados todos os estudos correlatos e necessários à pretensão de instalação da Estação de 
Tratamento de Efluentes (ETE); e (iii) quanto à proteção do manguezal do Rio Tavares e da Resex do Pirajubaé, ameaçados pela estação de tratamento 
de esgoto, objeto do presente feito, se encontra em andamento na 6ª Vara Federal de Florianópolis a ACP 5011829- 86.2011.4.04.7200. 2. Quanto a 
eventual ocorrência de improbidade administrativa no processo administrativo de licenciamento, faz-se necessário a remessa dos autos à 5ª CCR para o 
eventual exercício de suas atribuições revisionais. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento, com a remessa dos autos à 5ª CCR, para o eventual exercício de suas atribuições 
revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste 
Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
63) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000544/2017-00 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1477 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
ZONA COSTEIRA. BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA/SC. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar verificar a regularidade ambiental na instalação do Loteamento Jardim Atlântico, no Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em 
vista que consignou o Membro oficiante que, no intuito tornar mais prática a resolução do caso, em conjunto e em sintonia com os demais loteamentos 
costeiros do Município de Balneário Arroio do Silva, foi determinada a autuação de um único procedimento abrangendo todos os IC's relativos à zona 
costeira do Balneário Arroio do Silva (1.33.007.000168/2019-7, 1.33.003.000287/2010-21, 1.33.003.000320/2015-28, 1.33.003.000539/2017-99, 
1.33.003.000540/2017-13, 1.33.003.000542/2017-11, 1.33.003.000543/2017-00, 1.33.003.000549/2016-43, 1.33.003.000570/2017-20, 
1.33.003.000948/2006-32, 1.33.003.000204/2018-51 e 1.33.003.000015/2019-60), para que nas regiões com baixa densidade demográfica seja 
determinado o desapossamento pela União e nas demais regiões a regularização das ocupações existentes. Assim, foi determinada a juntada de cópias do 
presente procedimento ao IC n.1.33.007.000355/2020-94, cujo objeto abrange todos os imóveis relativos à zona costeira do Balneário Arroio do Silva. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 64) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000336/2021-69 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1837 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. URBANISMO. PLANO DIRETOR. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar supostas irregularidades na tramitação do plano diretor municipal 
de Barra Velha/SC e da Lei Complementar n° 34/2017, supostamente com inobservância das normas aplicáveis à espécie, dentre as quais o estatuto da 
cidade e o plano diretor, tendo em vista que não se verifica prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos 
termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 65) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000028/2020-32 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE 
CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1887 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
ZONA COSTEIRA. APURAR IRREGULARIDADE NO FECHAMENTO DE ACESSO À PRAIA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar o fechamento do acesso à Praia D'água, por suposto delineamento de área particular em terra da União, no Município de 
Imbituba/SC, tendo em vista que, em que pesem as razões de arquivamento, faz-se necessária a manifestação da SPU sobre a existência de autorização 
de ocupação das áreas em questão, bem como demais diligências que se fizerem necessárias para o escopo de comprovar a regularidade das propriedades 
apontadas como pertencentes à particulares ou empresas, na Praia D'água. Caso verificada a irregularidade do cercamento da praia por particulares ou 
empresas, devem ser adotadas as providências extrajudiciais ou judiciais necessárias à regularização das terras públicas. 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). 66) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000217/2020-13 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1719 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
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ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar danos ambientais resultantes da ampliação de imóvel (25,8 m2 ), mediante a construção de um 2º pavimento sobre 
a edificação primitiva, situada no Farol de Santa Marta, no Município de Laguna/SC, tendo em vista a judicialização integral dos fatos investigados, por 
meio de ação civil pública, em 25/05/2021, perante a Subseção da Justiça Federal em Tubarão, resultando no Processo Judicial n. 5001174- 
55.2021.4.04.7216, conforme peça inicial e protocolo de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento ao Enunciado n° 11 da Egrégia 4ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do MPF. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 67) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000247/2014-73 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
1582 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DE LAGOA. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar construção irregular de quiosque e muro 
edificados em APP na Lagoa de Santa Marta, Laguna/SC, tendo em vista que a matéria encontrar-se judicializada por meio da ACP nº 5000868- 
86.2021.4.04.7216 ajuizada pelo Procurador oficiante perante a Subseção da Justiça Federal em Laguna, estando o objeto do presente feito integralmente 
abarcado na referida ação judicial, conforme cópia da petição inicial anexa, nos termos do Enunciado 11/4ª CCR. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 68) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000692/2020-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1886 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÃO. USINA DE INCINERAÇÃO DE 
LIXO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado em virtude de solicitação feita pela ONG Concidadania, quanto a adoção 
de medidas legais, em face da Prefeitura Municipal de Santos, para que ocorra o sobrestamento do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), 
referente ao licenciamento para instalação de uma Usina de Incineração de Lixo, em Santos/SP, empreendida pela empresa Valoriza Energia SPE Ltda. 
(Processo Administrativo nº 15.858/2620-12), enquanto durar a epidemia causada pelo coronavírus, tendo em vista que: (i) a Prefeitura Municipal de 
Santos informou que o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) foi objeto da ACP nº 1012038- 92.2020.8.26.0562, proposta pela Promotoria de 
Justiça de Santos, em face da Prefeitura Municipal de Santos e da empresa Valoriza Energia SPE Ltda., que foi julgada procedente e declarou a nulidade 
do Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras ou Compensatórias (TRIMMC) celebrado no processo administrativo nº 
15.858/2020-12, além do ato administrativo da Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança (COMAIV), que aprovou o Estudo Prévio de 
Impacto de Vizinhança (EIV) da "URE Valoriza Santos"; e (ii) quanto a questão ambiental de fundo, referente a suposta interferência negativa do 
empreendimento em bens da União, consignou o Membro oficiante que tramita na PRM/Santos o IC nº 1.34.012.000679/2020-16, que trata do mesmo 
tema, isto é, apurar eventuais danos socioambientais pela implantação do empreendimento intitulado "URE Valoriza Santos", devendo o presente feito 
ser arquivado para evitar duplicidade de apurações. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da 
Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 69) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO S.J.DO 
R.PRETO/CATAND Nº. 1.34.015.000137/2019-80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto 
Vencedor: 1779 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. ALTITUDE DE TERRENO SEM DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de 
cópia da sentença exarada nos autos do Processo nº 0006514- 37.2015.403.6106, para apurar a conduta do investigado por promover o nivelamento de 
sua propriedade sem a correspondente drenagem da água de chuva que desembocava originalmente no Rio Borboleta, provocando um desnível superior 
com a pista marginal da rodovia situada em frente ao acesso rodoviário que liga a Estrada Municipal do Engenho à BR 153 em São José do Rio Preto/SP, 
tendo em vista que atualmente não há registro de alagamento na rodovia federal, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal e DNIT, não se 
vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Quanto ao suposto dano 
ambiental causado pela alteração no leito normal do citado rio local que se estende pelo sítio, o Procurador oficiante determinou a remessa à Promotoria 
de Justiça de São José do Rio Preto para que o MP Estadual adotasse as providências que entender cabíveis por ausência de interesse da União, com 
fulcro no art. 109, IV, da Constituição Federal. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 70) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000039/2013-39 - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº 
do Voto Vencedor: 1909 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
GERENCIAMENTO COSTEIRO (GERCO). FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO DE REVISÃO DO DECRETO ESTADUAL DE ZONEAMENTO 
ECOLÓGICO ECONÔMICO DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO (ZEE-LN). COMUNIDADE TRADICIONAL. PARTICIPAÇÃO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado em 2013, após longa instrução procedimental, com análises e reuniões do MPF e órgãos competentes, para 
averiguar o processo de revisão do GERCO do Litoral Norte de São Paulo e apurar eventuais irregularidades e as consequentes alterações dos ZEE's dos 
4 municípios da região (Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba), inclusive zelando para que houvesse a efetiva participação das comunidades 
tradicionais locais na elaboração desses instrumentos, tendo em vista que: (i) em 2017 foi publicado o Decreto Estadual nº 62.913/2017, o qual dispõe 
sobre a revisão do ZEE, estabelecendo as normas de uso, ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais a serem observadas em cada uma das zonas 
e subzonas de que trata a citada legislação; e (ii) a instauração de PA de Acompanhamento para monitorar eventuais impactos socioambientais resultantes 
das modificações mais permissivas ao uso e ocupação antrópica do solo previstas no ZEE, especialmente o fomento de ocupações humanas em áreas de 
risco de desastres naturais (inundação/desmoronamento) e contíguas a APP, considerada a pressão imobiliária, poluição e outros efeitos ambientais 
degradantes que advém com a urbanização, instrumento adequado à fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, já que não 
há um fato ilícito específico a ser apurado, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 4/7/ 2017, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a 
necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu 
anonimato. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com remessa à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 71) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA-SP Nº. 1.34.033.000064/2021-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1794 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE 
FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. APP. MARGEM DO RIO INDAIÁ. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LOTEAMENTO URBANO. INTERESSE 
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LOCAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar em Notícia de Fato cível autuada, a partir de expediente encaminhado 
pelo MP Estadual, com o objetivo de apurar possível ocupação irregular em área de preservação permanente, margem do Rio Indaiá, mediante loteamento 
e construção de residências, nas Praias Vermelha e Alto, Município de Ubatuba/SP, tendo em vista que, conforme informação prestada pela SPU, o local 
da ocorrência do fato não é terreno de marinha, portanto, não é bem pertencente à União, não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da 
União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, da Constituição e 
Enunciado n. 5 - 4ª CCR. Precedente: IC n. 1.34.033.000055/2018-36 (570ª SO, de 1º/07/2020). 2. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, 
compete ao Conselho Nacional do Ministério Público a solução de conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público da União e do Ministério 
Público dos Estados (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/202. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições ao Ministério Público do Estado de São Paulo e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público 
para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 72) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANDRADINA-SP Nº. 
1.34.041.000016/2020-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 1782 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E EDIFICAÇÃO IRREGULAR. 
ÁREA DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA ROSELY NUNES. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar dano ambiental consistente em supressão de vegetação nativa e edificação irregular em área de 
reservava legal e de preservação permanente, de forma clandestina e sem autorização do órgão ambiental, por meio de invasão e exercício de atividade 
de pecuária, soltura de gado por colonos, nos lotes 57 e 85 do Projeto de Assentamento Rural do Incra denominado Rosely Nunes, Município de 
Itapura/SP, tendo em vista que, conforme informado no último relatório de fiscalização do Incra: (i) as irregularidades foram sanadas, com a desocupação 
da área e desmonte da construção rústica (barraco de alvenaria), sem qualquer dano à área de preservação permanente ou outros de grande impacto para 
o local; (ii) quanto à área de reserva legal do lote 57, foi suficiente a sua desocupação para permitir regeneração natural, além de o Termo de Compromisso 
de Recuperação Ambiental (TCRA), firmado pelo autuado P. D. B (paralisação da atividade, permitir regeneração natural da reserva legal e pagamento 
de multa de R$258,50 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) sob pena de inscrição no Cadin)), já ter sido integralmente cumprido; (iii) 
em relação ao lote 85, o autuado O. C. J. foi notificado e desocupou a área da reserva legal retirando cercas e isolando o lote dessa área ambientalmente 
protegida; e (iv) por último, quanto à invasão realizada pelo autuado P. V., este já foi notificado e desocupou a área de reserva legal, pois não existe mais 
vestígios de sua utilização recente para fins de pastagem. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, 
parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 73) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
TOCANTINS Nº. 1.36.000.000032/2021-30 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO – Nº do Voto Vencedor: 
1895 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. DESVIO CLANDESTINO. 
RODOVIA BR 010. TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE APARECIDA DO RIO NEGRO E RIO SONO. ESTADO DO TOCANTINS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar suposto desvio clandestino na Rodovia BR 010, no trecho entre os Municípios de 
Aparecida do Rio Negro e Rio Sono, que estaria ocasionando diversos transtornos, de modo a dificultar o tráfego tanto de veículos pequenos como de 
veículos de carga, tendo em vista que: (i) segundo informações do DNIT, a BR-010 está em leito natural (LEN) com duas opções de tráfego, a primeira, 
é feita por quem se desloca de Aparecida do Rio Negro a Rio Sono (eixo norte sul), já a segundo, por quem trafega de Rio Sono a Aparecida do Rio 
Negro (eixo sul-norte), dessa forma, como ainda não foi definido o traçado da rodovia, não é possível classificar o trecho noticiado como desvio ou não; 
e (ii) foi recomendado ao DNIT que fosse realizada a manutenção da trafegabilidade no trecho interrompido, em resposta, a autarquia informou que, 
previamente, já tinha sido feito serviço de reconformação de plataforma em todo o trecho não pavimentado, e que, após o término do período chuvoso, 
iniciará as intervenções necessárias para proporcionar uma boa trafegabilidade do trecho em questão, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 74) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1003757-40.2020.4.01.3000-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1707 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUTORIA INCERTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 50-A da Lei n. 9.605/98, referente a notícia de que pessoa(s) ainda não identificada(s) 
teria(m) desmatado, sem autorização do órgão competente, floresta nativa, em terras de domínio da União, no interior da Gleba Novo Destino, lotes 16 
e 32, no Município de Manoel Urbano/AC, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) as investigações do presente inquérito foram 
originadas a partir de representação genérica, sem condutas delimitadas no tempo e espaço, tampouco vinculadas a pessoas em específico; (ii) a despeito 
das diversas diligências realizadas, verifica-se que não foi possível coletar elementos mínimos de autoria e materialidade do delito investigado; e (iii) 
ainda que o representante tenha narrado a prática de desmates ilegais, desde 2015, nos fundos dos imóveis rurais no interior da Gleba Novo Destino, 
cujas possem pertencem a ele e a seu filho, o Ibama informou que não foram identificados autos de infração ou embargos sobre a área investigada, bem 
como que as últimas alterações na cobertura florestal do local ocorreram antes do período informado na representação. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 75) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC Nº. JF/CZS-IPL-1002780-45.2020.4.01.3001 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1785 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ATIVIDADE 
AGROPASTORIL. BIOMA AMAZÔNICO. ÁREA DO PROGRAMA TERRA LEGAL AMAZÔNIA. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado 
do Acre para atuar em inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 50-A da Lei 9.605/98, consistente em destruir 19,67 
(dezenove vírgula sessenta e sete) hectares de vegetação nativa, supostamente de propriedade da União, objeto de especial preservação, Bioma 
Amazônico, Colônia Santa Luzia, km 56, lado direito da BR 364, Zona Rural do Município de Feijó/AC, tendo em vista: (i) o bem já ter sido transferido 
ao particular, considerando que o Incra informou que a área objeto do dano, lote 43 da Gleba Afluente, foi vendido ao indiciado e esposa por meio do 
Programa Terra Legal Amazônia, criado pela Lei nº 11.952/2009 para regularizar terras públicas federais, os quais possuem o título definitivo (AC000045 
(SEI nº 5096162 - Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Feijó/AC, Matrícula nº 1567). Desse modo, sendo propriedade particular, não há 
interesse federal, além de implicar nova capitulação do delito (Art. 50 da Lei 9605/98); (ii) que o Membro oficiante consignou não existir evidências de 
tratar-se de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção; e (iii) a constatação de ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, 
suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF, aplicando-se ao caso os 
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Enunciados nº 5 e 49 da 4ª CCR. Precedente: 1.35.000.000355/2020-80 - 571ª Sessão Ordinária - 5.8.2020. 2. Dispensada a comunicação do representante 
acerca da promoção de declínio de atribuições, nos termos do Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: 
Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 
76) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800321-30.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1839 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. 
PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 90 (noventa) dias e desde que não haja 
risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na 
necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800406-21.2017.4.05.8502) questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar 
a opinio deliciti), notadamente em virtude da ocupação não ser objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa 
decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. A solução da controvérsia é relevante para a correta 
adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige 
resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, 
QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: JF-SE-INQ-0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra 
Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em 
APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa 
Viagem, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante, em procedimento similar, que a suspensão ora 
proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da 
pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de até 90 (noventa) dias, desde que não haja risco de 
prescrição da pretensão punitiva, conforme marco temporal solicitado nos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela outras deliberações (Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 77) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800335-14.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1834 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL 
HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, 
por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se 
aguardar definir na esfera cível (ACP 0800260-77.2017.4.05.8502 questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), 
notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento, a qual determinou suspender as ordens de 
desocupação/interdição do imóvel em questão, assim como o corte do fornecimento de energia e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, 
a determinação de que os réus se abstenham de qualquer espécie de construção. A intervenção não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine 
a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. A solução desta 
controvérsia é relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da 
área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, 
AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: JF-SE-INQ-0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ-0800336-
96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324- 82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). Precedentes: JF-SE-INQ-
0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ 
(586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de 
Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 
3. Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 
é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo 
de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela outras deliberações (Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 78) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- BAHIA Nº. 1.14.000.003164/2017-02 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto 
Vencedor: 1910 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO 
AMBIENTE. PRODUTO CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. PRODUÇÃO DE LIGA DE CHUMBO. EXPOSIÇÃO A METAIS PESADOS. 
CHUMBO E CÁDMIO. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento instaurado em 2017 para cumprimento provisório 
de sentença referente a ACP nº 0016419- 17.2006.4.01.3300, ajuizada pelo MPF e o Instituto para o Desenvolvimento Ambiental, com vistas a compor 
os danos ambientais causados por fábrica em razão da disseminação de chumbo e cádmio deixados em Santo Amaro/BA, empreendimento que encerrou 
suas atividades em 1993, tendo em vista que, segundo a Procuradora oficiante: (i) na antecipação dos efeitos da tutela o Parquet federal requereu o 
cumprimento parcial da sentença e o MM Juízo já fixou, inclusive, multa por descumprimento da tutela de urgência imposta no montante de R$ 
72.598.977,34 (setenta e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos); (ii) adiante, em 2020, 
o MPF ingressou com novo cumprimento de sentença para serem adimplidas as outras obrigações, quais sejam, pagar 10% do faturamento bruto 
relativamente ao período de sua operação; promover o encapsulamento superficial do vale da escória (resíduo) de minério e implantar o centro de 
referência para tratamento de pacientes vítimas de contaminação por metais pesados, dirigida à União e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); e (iii) 
os pedidos deferidos na citada ACP já são alvo de cumprimento de sentença, pois os pleitos já estão com execução em andamento, com acompanhamento 
judicial e do MPF, não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do 
Ministério Público Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 79) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA 
Nº. 1.14.010.000119/2020-74 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do 
Voto Vencedor: 1538 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. DANO 
ARQUEOLÓGICO. IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. BA-685. NOTA TÉCNICA DO IPHAN. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado a partir de peças de informações do Iphan/BA (Nota Técnica nº 441/2018), para apurar e promover medidas compensatórias de danos 
causados ao patrimônio arqueológico tombado, por empresas construtoras que realizaram obras de implantação da Rodovia Estadual BA-685, trecho de 
32 km (trinta e dois quilômetros), no ano de 2005, que ligou a localidade de Ponto Central (Fábrica de Celulose) ao Município de Santa Cruz de 
Cabrália/BA, de responsabilidade do Departamento de Infraestrutura do Estado da Bahia(Derba) e das Empresas Veracel Celulose S. A (Aracruz Celulose 
e a Sueco-Finlandesa Stora Enso) e Outro, tendo em vista que, (i) ainda que haja inviabilidade de realização do TAC, a compensação pelo dano 
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arqueológico decorrente do empreendimento encontra-se pendente; e (ii) em uma análise perfunctória, aventa-se a possibilidade de responsabilização 
tanto da Empresa que se beneficiou e participou do projeto de construção da via estadual (Veracel Celulose S. A), bem como da pessoa jurídica pública 
criadora do Órgão Estadual Derba noticiado como extinto. 2. Conforme se verifica do Sistema Único do MPF, os fatos tiveram apuração inicial no ICP 
nº 1.14.001.000041/2006-49, que outrora tramitou no âmbito da PR/BA, para apurar o dano em sua totalidade, mas que teve parcial declinação ao MP 
Estadual (quanto ao dano ambiental), com continuação para apuração dos danos aos sítios arqueológicos e, em seguida, em relação a essa questão residual 
(dano arqueológico), foi arquivado por homologação da promoção por este Colegiado, em razão da possibilidade de realização de TAC, que não se 
concretizou posteriormente ao arquivamento (516ª Sessão Ordinária - 22.11.2017 da 4ª CCR). O potencial TAC, ainda pendente, é objeto da Nota Técnica 
nº 441/2018 do Iphan acima mencionada, enviada ao MPF pelo Iphan. 3. Recomendação ao Membro oficiante para que realize diligências de constatação 
perante a Procuradoria Jurídica representativa do Iphan/BA, para verificar se houve promoção do TAC e/ou da responsabilização dos responsáveis 
(Estado da Bahia e Veracel Celulose S.A e Outro), pelo dano ao patrimônio arqueológico decorrente da implantação da rodovia, inclusive, caso necessário 
for, promover ajuizamento de Ação Civil Pública. 4. Voto pela não homologação do arquivamento, com determinação de realização das diligências 
determinadas. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 80) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA Nº. 1.14.010.000123/2020-32 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1904 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRAIA. MURO DE CONTENÇÃO. PRAIA DOS 
PESCADORES. ARRAIAL D'AJUDA. SPU. AUTORIZAÇÃO PARA A OBRA. IPHAN. REGULARIDADE DO IMÓVEL. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA DE APROVAÇÃO ESPECIAL. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar suposta construção irregular de muro em área de praia, na Praia dos Pescadores, no Distrito de Arraial d'Ajuda, em 
Porto Seguro/BA, tendo em vista que: (i) SPU informou que a obra do muro de contenção foi autorizada (PRM-EUN-BA- 00001389/2021) e o IPHAN 
afirmou que o imóvel encontra-se regular perante a autarquia (PRM-EUN-BA-00002224/2021); e (ii) foi juntada Autorização Ambiental emitida pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Licença de Aprovação Especial (A002/20) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (PRM-EUN-
BA-00005603/2020). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 81) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001420/2021-68 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1873 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. DIFICULTAR ATIVIDADE DE 
FISCALIZAÇÃO. PREPS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 69 da 
Lei nº 9.605/98, consistente em dificultar a ação do poder público no exercício da atividade de fiscalização ambiental por não possuir o equipamento de 
rastreamento PREPS na embarcação Rogério, no Município de Fortaleza/CE, tendo em vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a 
imposição do dever de colocar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento remoto decorre de uma instrução normativa e não de lei penal; 
(ii) os verbos nucleares do tipo penal (obstar ou dificultar) sugerem uma conduta voltada a prejudicar a ação fiscalizatória, ou seja, a não aquisição do 
equipamento teria esta finalidade específica, o que não fica evidente ou mesmo sugerido nos autos; e (iii) são suficientes as medidas adotadas na esfera 
administrativa, com a aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 
1.15.000.000616/2021-35 (586ª SO). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 82) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - GOIAS/APARECIDA DE GOIÂNIA 
Nº. 1.18.000.001410/2015-72 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
1725 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USINA 
HIDRELÉTRICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar os efeitos sinérgicos e cumulativos (avaliação ambiental integrada) 
resultantes dos impactos ambientais ocasionados pelo conjunto dos aproveitamentos hidrelétricos (AHE) na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, 
especialmente a UHE Davinópolis (em operação) e os projeto de AHE Escada, Gamela e Paraíso (esses 3 últimos AHE seriam para PCH - pequena 
central hidrelétrica), bem como apurar eventuais ações e omissões ilícitas dos órgãos ambientais envolvidos (IBAMA, SEMAD/GO e SEMAD/MG) nos 
licenciamentos ambientais dos sobreditos empreendimentos, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) os projetos de 
aproveitamento hidrelétrico pretendidos pelo empreendedor MINAS PCH S/A não lograram êxito, mesmo passados mais de 5 (cinco) anos do anúncio 
dessa pretensão; (ii) as recomendações ao IBAMA [Recomendação PRGO nº 121/2019] e ao órgão ambiental do estado de Minas Gerais [Recomendação 
PRGO nº 122/2019] foram expressamente acatadas; (iii) quanto à recomendação ao órgão ambiental do estado de Goiás [Recomendação PRGO nº 
123/2019] perdeu seu objeto, uma vez que o empreendedor apenas abriu processo de informação, quanto à elaboração dos estudos, especialmente quanto 
à obrigatoriedade de apresentar Estudo Integrado de Bacias Hidrográficas (EIBH); e (iv) não havendo ilicitude/ilegalidade dos órgãos ambientais, conclui-
se que não mais subsistem justificativas que embasem a continuidade deste procedimento. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 83) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA/FORMOSA-G Nº. 1.18.002.000031/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH 
FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1761 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. OBRA URBANA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito 
civil instaurado para apurar supostas irregularidades na execução das obras de contenção da erosão do Setor Parque Estrela Dalva VI (Pedregal), em 
Novo Gama/GO, relativas à demora na conclusão das obras, danos ao erário, impropriedades no processo licitatório e danos ambientais (utilização de 
materiais de baixa qualidade que foram levados pelas chuvas), tendo em vista que: (i) de acordo com o Membro oficiante, os supostos crimes/danos 
ambientais aventados pelo noticiante atingiram apenas uma determinada área situada no Setor Parque Estrela Dalva VI (Pedregal), na sede do Município 
de Novo Gama/GO, sem que tenham causado, ainda que indiretamente, quaisquer danos ambientais a rios federais, unidades de conservação federais, 
terras indígenas, territórios quilombolas ou projetos de assentamentos instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; e (ii) o 
simples fato das obras em testilha terem sido custeadas com recursos provenientes de convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional 
e o Município de Novo Gama/GO não é suficiente para atrair a atuação do Parquet Federal, não se verifica, 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. Precedente: 
1.22.000.002288/2020-96, 577ª SO. 2. Autos encaminhados a esta 4ª CCR após decisão de homologação da promoção de arquivamento pela 5ª CCR. 3. 
Representante comunicado acerca da promoção de declinação de atribuições, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 4. 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 - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.000914/2020-18 



DMPF-e Nº 209/2021- EXTRAJUDICIAL Divulgação: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 Publicação: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 208 
 

 
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. 

 

- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1896 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. FORÇA TAREFA BRUMADINHO. ATENDIMENTO 
PSICOSSOCIAL E DE SAÚDE. ATRIBUIÇÃO DA PFDC. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de procedimento preparatório 
instaurado para possíveis irregularidades nas diretrizes e atuação de profissionais da saúde mental, em relação à elaboração de laudos no atendimento aos 
atingidos pela rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da empresa mineradora Vale S.A., no Município de Brumadinho/MG, tendo em 
vista que não há indícios de irregularidade atinentes à temática ambiental de que cuida a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. Precedente: IC nº 
1.22.000.000853/2019-47-Rel. Marcus Vinicius Macedo, julg. na 589ª SO, em 17/06/2021. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à 
PFDC para eventual exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/PFDC - CARLOS ALBERTO CARVALHO DE 
VILHENA COELHO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 85) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA 
GRANDE-PB Nº. 1.24.001.000237/2020-45 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1802 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EXTRAÇÃO DE MATERIAIS NÃO METÁLICOS (MICA). AUSÊNCIA DE LICENÇA 
AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurado a partir de notícia crime encaminhada pela Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), para apurar eventual crime ambiental previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98, consistente na extração de 
materiais não metálicos (Mica), sem a licença da autoridade ambiental competente, praticado por 3 (três) garimpeiros, em área correspondente a 0,05 
(zero vírgula zero cinco) hectares, pertencente à empresa Mineração Florentino Ltda, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) 
os elementos reunidos nos autos não evidenciam, de modo claro, quem foi o responsável pela extração ilegal de mica, uma vez que, no auto de infração 
lavrado pela SUDEMA, não há qualificação dos 3 (três) garimpeiros flagrados extraindo mica, bem como não há nos autos nenhuma informação que 
possa identificá-los, uma vez que a mineradora informou que nenhum de seus funcionários estavam explorando a área, que seus funcionários usam farda 
na cor cinza, o que diverge da roupa utilizada pelo garimpeiro fotografado pelos fiscais da SUDEMA (a cor da blusa do garimpeiro era azul); (ii) ademais, 
segundo a mineradora, é comum que garimpeiros invadam propriedades na região para explorar minerais de baixo valor, como é o caso da mica, e que, 
em razão do baixo valor, a exploração de tal mineral não é realizada pela empresa, que trabalha apenas com a extração de granito; e (iii) a mineradora 
ressaltou que, como a área da empresa é grande e que assinou o auto de infração e pagou a multa, no valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para 
evitar entraves no processo de renovação da licença ambiental, que estava em curso; e (iv) após o esgotamento das diligências razoavelmente exigíveis, 
não foi possível a identificação de elementos concretos de autoria delitiva, afigurando-se inviável a continuidade da persecução penal. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 86) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001572/2021-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1878 – Ementa: REQUERIMENTO DE 
CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO 
CULTURAL. MONUMENTO HISTÓRICO. IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO. CIDADE DE OLINDA/PE. RECUSA DO MPF NA 
OFERTA DO ACORDO. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 - 2ª, 4ª E 5ª CCR. ADMISSIBILIDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 1. Cabe 
propor Acordo de Não Persecução Penal, ainda que no curso da ação penal, incidente a ser instaurado no âmbito da Ação Penal nº 0823688-
44.2019.4.05.8300, em curso perante a 36ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, na qual é apurado o dano ambiental decorrente 
da pichação do muro da Igreja Nossa Senhora do Amparo, patrimônio histórico tombado em âmbito federal, localizada na cidade de Olinda/PE, delito 
capitulado no artigo 65, § 1º da Lei n. 9.605/1998, desde que preenchidos os requisitos autorizativos e não incidam os impedimentos constantes do § 2º, 
do art. 28-A, CPP. Precedente: JF/PR/PGUA-CRIAMB 5001661-09.2017.4.04.7008 (571ª SO, de 05/08/2020). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação 
e Revisão do MPF editaram a Orientação Conjunta nº 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei nº 13.964/19, e definiram, no item 8, a 
possibilidade de oferecimento de acordos de não persecução penal no curso da ação penal, considerando-se os princípios da economia processual, da 
efetividade, da celeridade, tendo a 2ª CCR firmado entendimento no sentido de que, mesmo naqueles processos já deflagrados, mostra-se possível a oferta 
do ANPP, desde que haja o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP (Procedimento JF/PR/CUR-5010960-29.2020.4.04.7000-IANPP, 
2ª CCR, 766ª Sessão Ordinária, de 06/04/2020, unânime). 3. Voto pelo não arquivamento do Procedimento Administrativo e pela admissibilidade do 
Acordo de Não Persecução no curso da ação penal, cabendo ao membro oficiante verificar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos previstos 
no art. 28-A do CPP, facultando-se que requeira, com fundamento em sua independência funcional, a designação de outro membro para dar continuidade 
ao feito. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não Persecução) , nos 
termos do voto do(a) relator(a). 87) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.004145/2018-55 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1723 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANGUE. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual dano ambiental em decorrência da implementação de projeto de construção de empreendimento composto 
por 134 unidades habitacionais em área que integra o lote de nº 136, denominado Encanta Moça, situado na Freguesia de Afogados, em Recife/PE, tendo 
em vista que: (i) conforme esclarecido pela Secretaria da Patrimônio da União, o Lote 136 foi devidamente desmembrado, dando origem aos lotes 136 B 
e 136C, onde serão feitas as edificações, objeto de Concessão de Direito Real de Uso outorgada à Prefeitura da Cidade do Recife para implantação e 
manutenção no local de empreendimentos habitacionais de interesse social; (ii) consoante se extrai do Parecer Ambiental nº 47/2017, a área em que se 
pretende erigir o empreendimento corresponde a região passível de edificações, completamente antropizada, com vocação para a implantação de 
equipamentos públicos de interesse social e utilidade pública; e (iii) não se vislumbra irregularidade na implantação do pretendido empreendimento, uma 
vez que a Prefeitura encaminhou o alvará de construção inicial, licença prévia, licença de instalação, além disso, disponibilizou, na íntegra, o acesso aos 
procedimentos de licenciamento ambiental, bem como encaminhou o estudo ambiental, na forma de extenso RAP, devidamente acostado aos autos. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 88) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/JUAZEIRO Nº. 
1.26.001.000214/2017-61 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 
1775 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AMETISTA. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. PARQUE NACIONAL BOQUEIRÃO DA ONÇA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 
2017 para apurar as irregularidades ambientais bem como o trabalho análogo ao de escravo relativas à exploração ilegal de ametista ocorridas no garimpo 
principal da Serra da Quixaba, cuja região integra o Parque Nacional Boqueirão da Onça, tendo em vista que: (i) a existência de investigação criminal 
não obsta a continuidade dos procedimentos extrajudiciais no âmbito cível, sendo necessário observar a independência entre as esferas, sem prejuízo de 
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que a solução num feito possa autorizar o arquivamento do outro, nos termos do Enunciado nº 12/4ª CCR; (ii) não há nos autos registro da efetiva solução 
adotada no âmbito criminal, suficiente para a extinção da punibilidade e recuperação da área degradada, mas tão somente expectativa das medidas a 
serem futuramente adotadas, pelo que prematuro o arquivamento cível pretendido; e (iii) não há qualquer impedimento para o aproveitamento das 
informações criminais no feito cível, é até recomendável que haja esse compartilhamento, evidenciando-se, contudo, extemporânea a promoção do 
presente arquivamento, quando ainda pende de conclusão a investigação criminal e ausentes providências concretas adotadas na esfera penal. Precedentes: 
IC 1.24.000.000506/2020-83 (587ª SO) e IC 1.20.004.000377/2019-07 (578ª SO). 2. Registra-se a existência do Inquérito Policial nº 0241/2017 para 
tratar dos fatos na seara criminal. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 89) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 
GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.000506/2021-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1842 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES. PRAIA DA PIPA. 
MUNICÍPIO DE TIMBAU DO SUL/RN. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual ocorrência 
de crimes ambientais e contra a saúde pública, em tese, praticados pelo estabelecimento Orishas Restaurante e Bar, consistentes no suposto lançamento 
de efluentes na praia de Pipa, no Município de Tibau do Sul/RN, tendo em vista que, conforme apurou o Membro oficiante, o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável (Idema), em vistoria, constatou que se trata de efluentes originados da pia da cozinha e do banheiro do empreendimento, 
que são destinados a uma fossa séptica concretada, coletada quinzenalmente pela empresa HC Limpa Fossa, e que não fora constatado vazamento da 
fossa ou qualquer tipo de lançamento de efluentes no solo e no mar, pelo que não há irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida nestes autos, 
não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 90) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAGÉ-RS Nº. 1.29.001.000091/2021-32 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1883 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO. CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA 
AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PARTICULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para 
apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (arts. 48 e 50 da Lei nº 9.605/98), consistente na supressão de 146 (cento e quarenta e seis) 
hectares vegetação nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente, no município de Bagé/RS, tendo em vista que: (i) consta no ofício de 
comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº DQRIW794, lavrado pelo IBAMA, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela 
União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área privada; e (ii) a mera atuação 
administrativa do IBAMA no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 
586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia 
Protege. - 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). 91) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ERECHIM/PALMEIRA D Nº. 1.29.004.000593/2020-52 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1753 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTE. LOTEAMENTO VIDA NOVA II. 
MINHA CASA MINHA VIDA. IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em inquérito civil instaurado a partir de expediente encaminhado pelo MP Estadual para apurar possível dano ambiental decorrente de falhas, 
com extravasamento em via pública, no sistema de esgotamento sanitário no Loteamento Vida Nova II, conjunto habitacional integrante do Programa 
Minha Casa Minha Vida, em Lagoa Vermelha/RS, tendo em vista que: (i) a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente financeiro em sentido 
estrito, responsável pela liberação de recursos financeiros para a construção do empreendimento, e não na condição de agente executor de políticas 
públicas federais de promoção à moradia, portanto, afastada a sua responsabilidade por eventuais danos ambientais; e (ii) o imóvel não é terreno de 
marinha, nem é bem da União ou de suas autarquias, ausente interesse federal, nos termos do art. 109, I, CF e Enunciado n. 5 - 4ª CCR. Precedentes: 
1.30.014.000273/2018-48 (587ª SO); 30.014.000104/2015-65 (525ª SO); e 1.23.000.000772/2019-18 (585ª SO). 2. Conforme decidiu o Supremo 
Tribunal Federal, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público a solução de conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público da 
União e do Ministério Público dos Estados (STF. Plenário. ACO 843/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 05/06/2020). 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual e, caracterizado o conflito, pela remessa dos autos ao Conselho Nacional do 
Ministério Público para dirimir a controvérsia. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 92) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002070/2021-
31 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1818 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PRIVADO. 1. 
Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para apurar eventual dano ao meio ambiente resultante da 
construção irregular de casas na Rua Quito, nº 308, Penha, Rio de Janeiro/RJ, tendo em vista que não há qualquer indício de que os fatos ocorreram em 
área federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos 
termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 3. Voto pela 
homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 93) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.002128/2021-
46 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1821 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. DESCARTE DE ÁGUA DE 
PRODUÇÃO NO MAR. FLUÍDO HIDRÁULICO. PLATAFORMA P-58. ZONA COSTEIRA. BACIA DE CAMPOS. PETROBRÁS. 1. Não cabe o 
arquivamento de notícia de fato cível instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar vazamento de 1,2 l (um vírgula dois litros) litros 
de fluido hidráulico no mar, em desacordo com o artigo 4º da Resolução Conama 393/2007, apresentando uma extensão de 700 metros, ultrapassando a 
área de mistura que é de 500 m (quinhentos metros), no campo petrolífero da Plataforma P-58, localizada na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, sob a 
responsabilidade da Petrobrás, tendo em vista que é significante a extensão da mancha de óleo formada, qual seja, 700 (setecentos) metros, bem como é 
expressiva a multa aplicada, fixada no valor de R$ 100.060,00 (cem mil e sessenta reais), sem a efetiva comprovação nos autos de seu integral pagamento, 
o que revela a necessidade de continuidade da persecução na esfera cível visando à efetiva reparação integral do dano ambiental causado. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela não homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos 
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do voto do(a) relator(a). 94) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.002.000079/2021-05 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1716 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. VAZAMENTO DE FLUIDO HIDRÁULICO. 
DESCARTE CONTÍNUO DE ÁGUA DE PRODUÇÃO. BACIA DE CAMPOS. ÁREA OFFSHORE. 1. Não cabe o arquivamento de notícia de fato 
cível destinada a averiguar o dano ambiental decorrente de incidente de vazamento de fluido hidráulico a base de óleo da Plataforma FPSO Espírito 
Santo, derivado do descarte contínuo de água de produção, em desacordo com a legislação ambiental específica, ao gerar 0,0004 m³ (0,4 litros), em 
mancha com extensão de 1,8 (um vírgula oito) km, que ultrapassou a zona de descarte autorizada de 500 (quinhentos) m, na Bacia de Campos, em 
Vitória/ES, tendo em vista que: (i) apesar da ausência de registro de prejuízos para a saúde pública, fauna e flora, é difícil prever com precisão os impactos 
na biodiversidade marinha, uma vez que diversas espécies de organismos planctônicos são sensíveis ao óleo. Mesmo em pequenos volumes, os resíduos 
de substâncias químicas persistentes no mar são suficientes para causar efeitos tóxicos nos organismos marinhos, comprometendo o ecossistema de cada 
região, sendo mister a adoção de medidas de compensação cível dos danos potenciais provocados ao meio ambiente, nos termos do entendimento do 
STF, exposto na ADPF 101/DF, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, no tocante à presunção de dano em razão de determinadas atividades 
potencialmente poluidoras; (ii) considerando as diversas notícias de vazamentos em plataformas marítimas e a aplicação de expressiva multa 
administrativa, no valor de R$ 100.020,00 (cem mil e vinte reais), sem comprovação de efetivo pagamento, revela-se necessária continuidade da 
persecução na esfera cível. 2. Sugere-se, no presente caso, a propositura de TAC que tenha por condicionante a integral quitação da multa aplicada pelo 
órgão ambiental e a adoção de providências a fim de evitar a repetição da ocorrência no futuro. 2. No que concerne à seara criminal, inexistente, por ora, 
a ilicitude da conduta, em face da ausência de indícios de dolo. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 95) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000138/2018-10 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1865 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ANÁLISE DE SINERGIA DE EMPREENDIMENTOS. COSTA DE MARICÁ. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a ausência de análise de sinergia dos empreendimentos com licença ambiental, ou em 
fase de licenciamento, para construir na costa de Maricá, no Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) o Inea assegurou que os empreendimentos localizados 
na costa de Maricá que obtiveram licença ambiental ou estão em processo de licenciamento, sob sua atribuição, foram ou estão sendo submetidos à 
análise de sinergia, em conformidade com a Lei Estadual 3.111/1998; (ii) no mesmo sentido, o Ibama informou que, quando do licenciamento do 
Gasoduto Rota 3, da P. B. S. A, houve intenso debate a respeito dos seus impactos sinérgicos, sobretudo em associação com o empreendimento Terminais 
Ponta Negra; e (iii) o Inea informou ter entendido junto com o MPRJ por determinar a revisão da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) dos projetos 
da Petrobrás no entorno da Baía de Guanabara, sobretudo na região leste da baía. 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 NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000139/2017-75 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO 
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1747 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PORTO. ESTALEIRO. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar eventual irregularidade decorrente da operação de atividade de estaleiro, sem a devida licença ambiental junto ao INEA, no 
Município de Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) o INEA informou que, apesar de a empresa ter aberto novo requerimento de licença, permanece em total 
desacordo com a legislação ambiental; (ii) o INEA aduziu que o armazenamento de resíduos perigosos permanece inadequado, bem como foram 
verificados equipamentos e peças contaminados com óleo em área descoberta e próximo à Baía, sem a devida contenção, provocando contaminação de 
solo e águas pluviais; e (iii) necessidade de verificar a possibilidade de interdição da empresa, uma vez que, ao que tudo indica, continua exercendo 
atividade poluidora, sem autorização ambiental válida, conforme Auto de Constatação GELINCON/01021035 do INEA, apesar de novo requerimento 
de licença de operação. 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). 97) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000282/2019-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1820 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar supostos danos ambientais resultantes de ocupação irregular de área de proteção 
ambiental, nas proximidades do oleoduto da Petrobras, com desmatamento, corte de terreno e construções irregulares, em Volta Redonda/RJ, tendo em 
vista que: (i) foi possível concluir, a partir das informações prestadas pelo INEA - Instituto Estadual de Meio Ambiente, bem como pelo ICMBio, que os 
locais indicados pelo representante não estão inseridos em área de preservação permanente de rio federal, nem em zona de amortecimento da ARIE 
Floresta da Cicuta; (ii) conforme consignado pelo Membro oficiante, não foram descobertos oleodutos que pudessem estar sendo afetados efetiva ou 
potencialmente; e (iii) não há nenhum indício de que os fatos ocorreram em área federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse direto 
e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação 
de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 98) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000009/2016-42 
- Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1759 – Ementa: PEDIDO DE 
RECONSIDERAÇÃO PERANTE O CIMPF. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA PARA MANIFESTAÇÃO DA 4ª CCR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. INSTALAÇÕES RADIOATIVAS E NUCLEARES. NOVO 
INQUÉRITO CIVIL ELETRÔNICO. SUPERVENIÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. Considerando a remessa dos autos 
pelo Conselho Institucional do MPF, para nova manifestação desta 4ª CCR, em razão de fato superveniente e da conversão em diligência do Pedido de 
Reconsideração no Recurso lá interposto pelo Membro oficiante, nos termos do último voto lá deliberado (3ª Sessão Revisão-ordinária do CIMPF, em 
14/04/2021), cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar a regularidade do licenciamento ambiental do Repositório de Rejeitos 
Radioativos da Usina Nuclear de Angra I, II e III e exigências relacionadas ao Licenciamento da Unidade de Armazenamento Complementar de 
Combustível Irradiado (UFC) da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), tendo em vista que: (i) foi ajuizada a Ação Civil Pública nº 
5000859-28.2020.4.02.5111 perante o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Angra dos Reis/RJ, a qual abrange integralmente o objeto do presente 
feito, conforme cópia da petição inicial anexada nos autos em observância ao Enunciado nº 11 desta 4ª CCR, como apontado pelo Membro oficiante; e 
(ii) ainda que na origem estes autos físicos tenham sido incorretamente convertidos em eletrônicos (IC nº 1.30.014.000036/2020-00), estes foram 
apensadas ao presente feito físico, conforme determinado pelo Relator no CIMPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
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instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela reconsideração da decisão recorrida, com a homologação da promoção 
de 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/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 99) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU-SC Nº. 1.33.001.000018/2020-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA 
ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1912 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em inquérito civil instaurado para apurar suposto dano ambiental em razão de construção em área de preservação permanente, 
localizada na rua Dois de Setembro, nº 1133, bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC, às margens do Rio Itajaí-Açu, no Município de Blumenau/SC, tendo 
em vista que: (i) a SPU afirmou que o local em comento não está situado em terreno de marinha; e (ii) citado curso d'água é rio estadual, não havendo 
motivo apto a atrair a competência da União, ausente, portanto, o interesse federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 100) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000078/2018-35 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1851 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM FAIXA DE 
AREIA. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO AROOIO DO SILVA/SC. RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL. ACATAMENTO. 1. Cabe o arquivamento 
de inquérito civil instaurado para apurar o trânsito de veículos na faixa de areia do Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista que, 
conforme consignado pelo Membro oficiante, o Município acatou Recomendação do MPF e instalou placas de sinalização pela orla da Praias de Balneário 
Arroio do Silva, além de barreiras físicas, impedindo o trânsito de veículos em áreas ambientalmente protegidas, demonstrando estar agindo de forma a 
evitar possíveis danos ambientais, no âmbito do que lhe é atribuído. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 101) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000549/2016-43 - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI 
DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1676 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a regularidade ambiental do Loteamento Santa Helena, no Município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista que, com 
intuito de apurar a regularização fundiária do município e evitar a degradação ambiental, foi determinada a autuação de procedimento único abrangendo 
todos os inquéritos civis relativos à Zona Costeira de Balneário Arroio do Silva, para que, nas regiões com baixa densidade demográfica, seja determinado 
o desapossamento pela União e, nas demais regiões, seja providenciada a regularização das ocupações existentes, visando assim, melhor solução para o 
feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 102) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000307/2020-
04 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1810 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA 
BALEIA FRANCA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. 
MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção irregular de duas residências em área de 
uso restrito na APA da Baleia Franca e em APP de restinga, no Município de Laguna/SC, tendo em vista que: (i) a questão encontra-se judicializada, por 
meio do ajuizamento de duas Ações Civis Públicas, autos n. 5000650-58.2021.4.04.7216 e 5000592-55.2021.4.04.7216, ambas em curso perante a 1ª 
Vara Federal da Subseção Judiciária de Laguna/SC, visando à demolição das edificações irregulares, retirada de entulhos e recuperação da área degradada, 
além de pagamento de indenização pelos danos ambientais provocados, tendo o MPF ingressado no polo ativo das duas ações; e (ii) as petições iniciais 
foram juntadas aos autos, nos termos do Enunciado 11 - 4ª CCR, e abarcam integralmente o objeto dos autos, pelo que atendida diligência requerida pela 
4ª CCR na 587ª Sessão de Revisão Ordinária, de 19/05/2021, no sentido de juntada de documentos, não se vislumbrando a necessidade de adoção, ao 
menos neste momento, de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 103) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000057/2021-75 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1699 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. 
FAIXA DE AREIA DA PRAIA BRAVA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório cível instaurado para apurar a destruição de vegetação 
de restinga decorrente da utilização supostamente irregular de três estabelecimentos comerciais e poluição provocada pelo acúmulo de lixo em área de 
12.000 (doze mil) m² da faixa de areia da Praia Brava, no Município de Itajaí/SC, tendo em vista q u e : (i) o órgão ambiental municipal esclareceu que 
foi instituído um grupo de fiscalização composto por integrantes do INIS, PROCON, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, 
Blitz Urbana e da Guarda Municipal Ambiental e que, durante as fiscalizações, foram expedidas notificações para o cumprimento das regras previstas no 
ato normativo SDHU/INIS/PROCON 01/2020, razão pela qual não foram lavrados Autos de Infração e Notificações Ambientais; (ii) a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, por sua vez, informou que os estabelecimentos receberam autorização para o uso da faixa de areia, juntando 
cópia das autorizações, e que foi organizado um sistema de fiscalização periódica; (iii) consignou o Membro oficiante que não se verifica omissão por 
parte dos órgãos públicos de fiscalização e tampouco foi possível identificar qual estabelecimento deixou de promover as cautelas necessárias para evitar 
o descarte irregular de lixo ocorrido; e (iv) a fim de acompanhar a questão da utilização da faixa de areia e preservação da restinga existente na Praia 
Brava para a próxima temporada (2021/2022), foi determinada a instauração de Procedimento de Acompanhamento. 2. Representante comunicado acerca 
de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 104) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BAURU/AVARE/BOTUCA Nº. 1.34.003.000093/2020-61 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – Nº do Voto Vencedor: 1791 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SONORA. BRITAGEM DE ROCHAS. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possíveis danos ambientais decorrentes da poluição atmosférica e sonora provocadas por 
britagem de rocha, na zona rural do Município de Lençóis Paulista/SP, tendo em vista que: (i) foi proibido o funcionamento do empreendimento no 
período noturno, limitando as atividades para o horário comercial; (ii) após intervenção dos órgãos ambientais, foi constatado em vistoria a utilização de 
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aspersores de água nas operações de britagem de rochas e na umectação dos pátios internos e áreas de acesso, visando ao controle de emissão de poeira; 
e (iii) não há elementos que indiquem que a poluição tenha sido em níveis tais que resultou em danos à saúde humana ou que esta tenha provocado a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, pelo que não há crime ambiental a ser apurado, não se vislumbrando, ao menos neste 
momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção 
de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 105) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1002884-40.2020.4.01.3000-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1742 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES. BIOMA 
AMAZÔNIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a eventual prática do crime capitulado no art. 40 c/c art. 40--A da Lei 
nº 9.605/98, em razão do desmate de 11,33 ha (onze vírgula trinta e três hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, sem autorização ambiental 
competente, no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes, unidade de conservação federal de uso sustentável, no Município de Assis Brasil/AC, 
tendo em vista que: (i) elementos nos autos demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal e da 
família, nos termos da excludente de ilicitude do art. 24, caput, do Código Penal e do § 1º do art. 50- A, da Lei nº 9.605/1998; (ii) não foram identificados 
bens de valor em nome do investigado ou vínculos empregatícios recentes, constatando-se ser pessoa humilde, de pouca instrução, com 5 (cinco) filhos, 
que depende da agricultura de subsistência e de auxílios governamentais para sobrevivência; e (iii) de acordo com ICMBio, não há registro de outras 
infrações ambientais além da presente, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte 
do MPF. Precedente: JF-AC-INQ- 1002551-88.2020.4.01.3000 (583ª SRO, de 24/02/2021). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses 
de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 106) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-INQ-1004292-66.2020.4.01.3000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do 
Voto Vencedor: 1614 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. FLORA. PRODUTOS FLORESTAIS. MADEIRA. 
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF). 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 299 do Código Penal, em razão da possível inserção de informações falsas no Sistema 
de Documento de Origem Florestal (DOF), referente a: (a) venda fictícia, pela empresa Martins e Rabelo Ltda., de 13, 20 m3 de madeira serrada à 
empresa Madebras Com. Imp. E Exp. Ltda., bem como, (b) aquisição, pela empresa Martins e Rabelo Ltda., de 99 m3 de créditos florestais da empresa 
L. N. Mota, tendo em vista que: (i) não há elementos probatórios suficientes que comprovem o cometimento do crime investigado; (ii) em relação à 
suposta comercialização somente virtual de 13,20 m³, a inexistência de passe fiscal não é circunstância apta, por si só, a comprovar a não ocorrência do 
transporte físico das madeiras, indicando, a princípio, irregularidade meramente fiscal; (iii) verificou-se que todas as transações de madeiras posteriores 
à ora questionada entre as duas empresas deram-se de forma aparentemente regular, pois instruídas com nota fiscal, DOFs e os respectivos passes fiscais; 
e (iv) quanto a suposta aquisição de 99 m3 de créditos florestais, a ausência de indicação expressa das notas fiscais nos DOFs referentes a essa transação 
não constituem provas suficientes da prática criminosa ora investigada, tendo a autoridade policial relatado que em diligência ao local foi constatado que 
a madeireira encontra-se em pleno funcionamento, movimentando grande quantidade de madeira, ademais não foram identificadas contradições entre as 
declarações dos principais envolvidos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento no âmbito desta câmara ambiental, com encaminhamento dos autos à 2ª CCR para o 
exercício de suas atribuições revisionais, diante da possibilidade da prática de crime contra a ordem tributária. - 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/2A.CAM - 
2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 107) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM Nº. JF-AM-ACP-1002687-04.2019.4.01.3200 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1929 – Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSCITANTE: 2º 
OFÍCIO DA PRM/TEFÉ SUSCITADO: 2º OFÍCIO DA PR/AM. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA 
AMAZÔNICO. 1. Tem atribuição a PRM de TEFÉ/AM para atuar em ação civil pública ajuizada, em maio de 2019, em desfavor da empresa de 
exploração e comércio de madeira Amata S/A e seus sócios administradores, pela prática de graves danos ambientais à floresta amazônica brasileira, 
tendo em vista que: (i) o membro oficiante responsável pelo 2º Ofício da PR/AM, inicialmente com atribuição para o feito, que lhe foi distribuído por 
conexão com a operação Arquimedes I, comunicou a existência de fato superveniente envolvendo a empresa requerente no contexto da mesma 
investigação, a justificar sua suspeição por motivo de foro íntimo; (ii) a suspeição por foro íntimo independe da apresentação de justificativa, conforme 
o legislador ordinário fez questão de explicitar no art.145§ 1º, do CPC; (iii) a declaração de suspeição por foro íntimo constitui se em direito subjetivo 
do juiz/membro do MP para que esse não se veja obrigado a atuar sem independência e imparcialidade, o que violaria os preceitos e garantias básicos 
relativos ao processo; (iv) sobre a participação do membro suscitado em audiência deste feito, posterior a sua suspeição, o membro suscitado informou 
que foi designado erroneamente pela PR-AM no rito normal de distribuição de audiências e que só percebeu o equívoco após ter entrado na sala virtual, 
estando de prontidão a juíza, os advogados, as testemunhas de defesa, etc. Como não haveria tempo hábil para contactar outro colega, visando não causar 
prejuízo ao andamento processual, como a audiência era para produção de prova requerida exclusivamente pela defesa, e como os motivos que o levaram 
a declarar-se suspeito haviam sido superados, decidiu dar prosseguimento a audiência. Além disso, alegou que apenas participou da referida audiência, 
não tendo trocado nenhum e-mail, nem oficiado nas tratativas de solução conciliatória com os representantes judiciais da empresa; (v) o membro suscitado 
consignou que o único elemento ¿comum¿ entre essa investigação e as demais da Operação Arquimedes I foi que em uma data específica e aleatória (dia 
14 de dezembro de 2017) havia madeira da empresa em trânsito pelo Porto de Manaus que fora vistoriada, não havendo provas de outras investigações 
da Operação Arquimedes I que interessem ou sejam úteis para a resolução do feito em comento, e vice-versa, não persistindo razão para que as duas 
apurações sejam processadas conjuntamente; e (vi) dada a complexidade de ambos os apuratórios e em observância aos Princípios da Eficiência, 
Celeridade e Economia Processual, é curial que sejam tratados de forma separada e específica, sob pena de incorrer em inevitável transtorno processual. 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pelo 
conhecimento do Conflito e pela atribuição da ação civil pública ao membro suscitante na PRM/TEFÉ/AM. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela atribuição do suscitante, nos termos do voto do(a) relator(a). 108) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE GURUPI-TO Nº. JFG/TO-INQ-1003112-23.2019.4.01.4302 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1845 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. TERRA INDÍGENA JAVAÉ. ILHA DO BANANAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar a prática do delito previsto no art. 39 da Lei 9605/98, consistente em corte de 100(cem) árvores da espécie Landi, em área de preservação 
permanente, margens do Rio Sorrocam, no interior da Terra Indígena Javaé, Ilha do Bananal, Município de Formoso do Araguaia/TO, tendo em vista 
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que: (i) o indiciado J.G. cortou as árvores a mando do cacique C.J., integrante da aldeia indígena, para a construção de uma cerca, conforme apurado na 
instrução da Ação Civil Pública nº 1000187- 88.2018.4.01.4302, que foi julgada improcedente e transitou em julgado, não havendo, portanto, justa causa 
para a persecução penal; e (ii) nos autos da citada ACP, o Procurador da República oficiante no feito judicial, requereu nas alegações finais, a 
improcedência dos pedidos em razão da constatação de que a conduta do réu J. G. decorrera de pedido dos próprios indígenas da aldeia, que têm direito 
de usufruto excluso de suas terras, nos termos do Art. 231, § 2º da CF/88. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração 
do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 6ª CCR para eventual 
exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos 
termos do voto do(a) relator(a). 109) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000677-17.2019.4.03.6124 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1493 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIMENTO DE REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. UHE ILHA SOLTEIRA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito policial 
instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei 9.605/98, consistente em impedir regeneração natural de florestas 
e demais formas de vegetação relativa à área de 477 m² (quatrocentos e setenta e sete metros quadrados) considerada como de preservação permanente 
do Reservatório Artificial D'água (UHE Ilha Solteira), lote 12, Loteamento Pousada da Paz, no Município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) 
todas intervenções em APP elencadas pelo Ibama continuam no local; e (ii) de acordo com o Laudo de Perícia Criminal nº 134/2020, há necessidade de 
adoção de medidas mitigadoras do dano ambiental pelo investigado, quais sejam a demolição das estruturas irregulares, remoção do entulho e plantio de 
mudas de espécies nativas. 2. Para o cálculo das áreas de preservação permanente e elaboração de laudo pericial a NUTEC/DPF/ARU/SP informa que 
aplicou o disposto na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal). 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 110) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000700-60.2019.4.03.6124 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1714 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL E EDIFICAR IRREGULARMENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado a partir do desmembramento do IPL nº JF-
JAL-0000099- 42.2019.4.03.6124-I (desmembrado em outros 53 (cinquenta e três) IPLs para investigação individual), com objetivo de apurar a prática 
dos delitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei nº 9605/98, consistentes em impedir regeneração natural de 355,5 m2 (trezentos e cinquenta e 
cinco vírgula cinco metros quadrados) de florestas, bem como edificar irregularmente em área preservação permanente do Reservatório da UHE Ilha 
Solteira, com relação ao lote 36-B (rancho de lazer), de propriedade de E. L. P, situado no Loteamento Pousada da Paz, Município de Santa Fé do Sul/SP, 
tendo em vista que: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos antigos proprietários do imóvel, considerando que o referido loteamento 
foi parcelado no ano de 1979, conforme fundamentação contida na promoção de arquivamento do feito originário e voto deliberado por esta 4ª CCR, na 
547ª Sessão Ordinária de 24/4/2019; e (ii) o Membro oficiante consignou que o atual proprietário prestou declarações no sentido de não ter realizado 
intervenções na área após adquirir o imóvel em 2017, bem como está regularizando a área junto à CTG, Ibama e Cetesb; e (iii) em razão de o órgão 
ambiental Ibama ter adotado medidas administrativas de embargo e aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com notícia nos autos 
de seu efetivo pagamento, a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso concreto. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 111) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. JF/JUI-IPL - PJE-1000425-90.2020.4.01.3606 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1737 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO DO INCRA. BIOMA AMAZÔNICO. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime previsto no art. 50-A da Lei n.º 9.605/98, em razão do desmate 
de 4,6 (quatro vírgula seis) ha de floresta nativa do Bioma Amazônico, sem autorização ambiental competente, no lote 120 do Projeto de Assentamento 
Nova Cotriguaçu, em Cotriguaçu/MT, tendo em vista que: (i) consta do Laudo n.º 1.670/2017 - SETEC/SR/PF/DF que o desmatamento se deu no lote 
119 - e não no lote 120 - do P.A. Nova Cotriguaçu, no ano de 2015, por beneficiário do programa de reforma agrária do Incra; (ii) os elementos nos autos 
demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal e da família, nos termos da excludente de ilicitude 
do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; e (iii) conforme consignado pelo Membro oficiante, ainda que o lote de assentamento rural se caracterize 
como terra pública, a experiência indica a costumeira ocorrência de erro sobre essa elementar. Ademais, o Incra não efetuou o seu mister no sentido de 
regularizar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) do lote e buscar firmar o Termo de Compromisso para ingressar no Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), conforme artigos 29 e 59, da Lei n.º 12.651/2012, dificultando o entendimento por parte do assentado sobre os limites possíveis de desmatamento 
sobre a área cedida para seu uso pela União. Precedente: JF-AC-INQ- 1005206-33.2020.4.01.3000 (588ª SO). 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 112) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. JF/JUI-1000030-98.2020.4.01.3606-IPL - PJE - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1875 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. MEIO AMBIENTE. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para apurar a suposta prática do 
delito tipificado no art 158 do CPP, consistente na cobrança de pedágio na rodovia MT-258 por parte de integrante da comunidade indígena do Rio 
Branco, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, em conformidade com 
o que dispõe os §§ do artigo 2º da Resolução nº 20/96 do Conselho Superior do MPF. 2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, 
com a remessa dos autos à 2ª CCR, para o exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM - 2A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 113) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE MONTES CLAROS-MG Nº. JF/MOC-1009761-97.2020.4.01.3807-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1786 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
QUARTZITO. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO CERRADO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 55 da Lei 9.605/1998 e 2º da Lei 8.176/1991, consistente em realizar atividade minerária irregular 
de quartzito, bem como realizar intervenção em 2 (dois) hectares de vegetação nativa de cerrado na área do empreendimento, sem aguardar liberação de 
Documento Autorizativo de Intervenção Ambiental (Daia), em área da Fazendo Liberato, Comunidade Ventania, zona rural de Grão Mogol/MG, tendo 
em vista: (i) a constatação de atipicidade das condutas em relação à extração minerária, supostamente sem autorização da ANM e sem licença ambiental, 
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pois a atividade estava autorizada por meio do Processo DNPM nº 833.359/2014, bem como possuía licença ambiental expedida pela Supran; (ii) restou 
demonstrado nos autos que a supressão de vegetação, sem o respectivo Daia, foi mera irregularidade, pois os fiscais do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF) já tinham vistoriado o local da intervenção e consideraram tudo regular, bem como afirmarem que o Daia já seria expedido para a realização da 
intervenção, o que efetivamente ocorreu em data posterior; (iii) Conforme destacado pelo Membro oficiante, para a consecução da atividade de extração 
de quartzito, acarretou retirara apenas de pequena quantidade de vegetação nativa do cerrado, nos termos do Boletim de Ocorrência lavrado; e (iv) por 
último, os autos revelam que a multa lavrada pelo órgão ambiental, em razão da intervenção sem a prévia expedição do Daia, aplicada no valor de R$ 
4.556,90 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), já restou quitada pela empresa responsável pela intervenção, não havendo, 
portanto, outras medidas a serem adotadas no presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 114) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. JFRS/POA-5039113-97.2019.4.04.7100-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1866 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE E 
PATRIMÔNIO CULTURAL. ZONA COSTEIRA. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO FIXADORA DE DUNAS. SÍTIO ARQUEOLÓGICO 
SAMBAQUI RS-LN-304: SANTA ROSA 2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. BALNEÁRIO DO 
CARAMURU. ARROIO DO SAL/RS. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para atuar em inquérito policial instaurado 
para apurar a prática do delito previsto no artigos 38, 50 e 60, todos da Lei 9.605/98 50 e artigo 50, I, da Lei 6.766/79, consistente em destruição de 
vegetação fixadora de dunas (roçada para demarcação irregular de ruas para implantação de loteamento), em área de preservação permanente, nas 
proximidades da Av. Inter Praias, balneário caramuru, em Arroio do Sal/RS, considerando, ainda, possíveis impactos ao Sítio Arquelógico Sambaqui 
RS-LN-304: Santa Rosa 2, existente no local, questão está evidenciada no curso das investigações, tendo em vista que: (i) a conduta não impactou terreno 
de marinha ou área federal, conforme consta do referido laudo pericial da Polícia Federal e também reafirmado no Relatório da autoridade policial; (ii) 
o ente municipal também declarou que o Ministério Público Estadual já ingressou com uma ação penal perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres, 
tendo como réu o indiciado M. G. de S., imputando-lhe a prática dos atos ora apurados neste procedimento (com incursão aos delitos dos artigos 50 e 60 
da Lei 9.605/98 e art. 50, I, da Lei 6.766/79); (iii) em relação à questão cível, o ente municipal informou que já ingressou com uma ação civil pública 
perante a justiça estadual requerendo a suspensão das intervenções no local e regularização do loteamento irregular, inclusive para fins de exigência do 
devido licenciamento ambiental; e (iv) não há danos diretos ou lesão a bens de interesse da União ou sob a gestão/proteção do ente federal, tais como 
unidades de conservação federais e respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, bens tombados pelo Iphan e 
seu entorno, sítios arqueológicos e pré-históricos, cavidades naturais subterrâneas, conforme Enunciado nº 7 da 4ª CCR. 2. Cabe o arquivamento do IPL 
em relação aos possíveis impactos/danos ao sítio arqueológico Sambaqui RS-LN-304: Santa Rosa 2, existente no local, tendo em vista que o Laudo 
pericial nº 1589/2020-SETEC/SR/PF/RS, de 25/11/2020 e a Nota Técnica nº 72/2021/COTEC do Iphan concluíram pela inexistência de danos ao 
Sambaqui e foram adotadas medidas para que novas intervenções em seu entorno sejam precedidas de prévia consulta ao Iphan, inclusive quanto a 
eventual expedição de licenciamento ambiental para intervenção na área, portanto, não se vislumbra, no presente momento, a necessidade de adoção de 
medidas adicionais, tanto judiciais como extrajudiciais, pelo MPF em relação a esse ponto tratado pelo IPL no curso das investigações. 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 em relação ao Sítio Arqueológico (Sambaqui), e pela declinação de atribuições ao Ministério Público Estado do Rio Grande do Sul, em 
relação à apuração do objeto remanescente do inquérito policial. - 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). 115) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-INQ-0800282-33.2020.4.05.8502 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1712 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA 
OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 
62, IV, da Lei Complementar n. 75/93, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir, na 
esfera cível (ACP nº 0800418-35.2017.4.05.8502), questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente 
em virtude da ocupação não ser objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a 
caracterização do local como área de preservação permanente. A solução da controvérsia é relevante para a correta adequação típica do fato e 
imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, 
evidenciada pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. 
Precedentes: JF-SE-INQ-0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-
82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos 
de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime tipificado 
no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante, em procedimento similar, que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, 
visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela 
homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de até 90 (noventa) dias, desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva, conforme 
marco temporal solicitado nos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações 
(Suspensão por existência de prejudicial heterogênea no âmbito cível), nos termos do voto do(a) relator(a). 116) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800220-90.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1835 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito 
policial pelo prazo de até 1 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de 
suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800534-41.2017.4.05.8502 questões 
relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da ocupação não ser objeto de nenhuma decisão 
judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. 
Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja 
complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no 
RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: JF-SE-INQ-0800195- 77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ-0800336-96.2020.4.05.8502 
(589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324- 82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel 
possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do 
Saco, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no 
âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 
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4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de até 1 (um) ano, desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações (Suspensão por existência de prejudicial 
heterogênea no âmbito cível), nos termos do voto do(a) relator(a). 117) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA 
Nº. JF-SE-0800250-28.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1918 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) 
ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea 
obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (0800238- 19.2017.4.05.8502) questões relativas à existência ou não de 
materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em Suspensão de Segurança, a qual 
determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, assim como o corte do fornecimento de energia e a retirada de cercas 
e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se abstenham de qualquer espécie de construção. A intervenção não é objeto de 
nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como área de 
preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da 
caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. 
Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: JF-SE-INQ-0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-
INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de 
fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), área da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual 
Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante 
que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo 
perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não 
haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras 
deliberações (Suspensão por existência de prejudicial heterogênea no âmbito cível), nos termos do voto do(a) relator(a). 118) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000399/2013-12 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº 
do Voto Vencedor: 1903 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. RESÍDUOS SÓLIDOS. LIXÃO. 
FOCO ATRATIVO DE AVES. ENTORNO DE AEROPORTO ZUMBI DOS PALMARES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a existência de resíduos sólidos urbanos advindos do lixão de Rio Largo e do bairro Benedito Bentes, que causam perigo por constituir focos 
atrativos de aves, no entorno do Aeroporto Zumbi dos Palmares, no Município de Maceió/AL, após retorno dos autos para diligências (545ª SO) tendo 
em vista que, conforme apurou o Membro oficiante: (i) as informações acostadas aos autos, prestadas pela Infraero, Prefeitura do Município de Rio 
Largo/AL e Promotoria de Rio Largo/AL, comprovam o efetivo fechamento do Lixão de Rio Largo/AL, em resposta aos questionamentos da 4ª CCR; 
(ii) O MP Estadual informou que vem acompanhando as medidas para a recuperação ambiental da área; e (iii) o MPF adotou medidas para o Município 
de Maceió/AL criar, implementar e operacionalizar uma política pública de coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos voltada à população, o que 
consequentemente reduz os focos atrativos do Bairro Benedito Bentes, pelo que não se verifica irregularidade a ser sanada ou medida a ser promovida 
nestes autos, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do 
MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 119) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000840/2021-76 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1893 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. PERÍODO DE DEFESO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada 
para apurar a comercialização de 9,4 (nove vírgula quatro) kg de camarão marinho da espécie Espigão/Sete-barbas, durante o período defeso, sem 
declaração de estoque, em Maragogi/AL, tendo em vista a aplicação de multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), apreensão e doação 
do produto, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.13.000.003760/2020-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 120) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S IPANEM Nº. 1.11.001.000178/2020-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1409 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO. 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. MONUMENTO NATURAL DO RIO 
SÃO FRANCISCO. DESMATAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. Cabe a manutenção da decisão de arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar o delito do art. 50 da Lei 9.605/98, consistente em dano direto à unidade de conservação Monumento 
Natural do Rio São Francisco, pelo desmatamento de 1,81 ha (um vírgula oito hectares) de floresta nativa, entre o ano de 2012 a 2017, em propriedade 
privada no Sítio Lagoa, em Olho D'Água do Casado/AL, conforme Voto nº 989 da 4ª CCR, mantendo-se a necessidade de instauração de procedimento 
cível objetivando acompanhar a solução a recuperação ambiental da área degradada, que, caso seja aceita a proposta de suspensão condicional do processo 
na ação penal, deverá se dar por meio de apresentação e execução de PRAD, tendo em vista os Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. 2. Voto por manter, na 
íntegra, a decisão proferida no Voto 989/2021 - 4 CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 121) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.003380/2018-21 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1388 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL MÓVEL. BEM AUDIOVISUAL. PAINEL ARTÍSTICO. MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA 
BAHIA. ARTISTA PLÁSTICO CARYBÉ. AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO MAGALHÃES. BAHIA. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar possível desaparecimento do painel artístico intitulado "Manifestações Culturais da Bahia", de autoria do artista 
plástico Carybé, bem cultural pertencente à União, então localizado no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, Estado da Bahia, tendo em 
vista que: (i) após diligências, foi constatado que o bem audiovisual não foi furtado, roubado, extraviado, nem danificado ou destruído, sendo localizado 
no âmbito as obras de modernização e ampliação do Aeroporto, no dia 04/05/2019, ainda lacrado; (ii) conforme apurado pela Procuradora da República 
oficiante, no dia 10/05/2019, com representantes da Polícia Federal e do MPF, foi confirmada a autenticidade da obra de arte encontrada como sendo o 
painel desaparecido; (iii) informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Salvador dão conta do tombamento no âmbito municipal do painel, por 
meio do Decreto n. 32.112, de 27/01/2020; e (iv) em 15/12/2020, a empresa aeroportuária, concessionária do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, 
encaminhou anexos onde constava a exposição do Painel "Manifestações Culturais da Bahia" no saguão de embarque do aeroporto, pelo que não se 
vislumbra, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante 
comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do 
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arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 122) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.000196/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1646 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 15/2011. DESPACHO INTERPRETATIVO IBAMA. 
ALTERAÇÃO REGRAS EXPORTAÇÃO MADEIRA NATIVA EM TORAS. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar a legalidade da alteração das regras de exportação de madeira nativa em toras, por meio do Despacho Interpretativo 
Ibama n. 036900/2020-GABIN, que alterou a IN n. 15/2011, nos termos de manifestação da 4ª CCR, tendo em vista que: (i) a questão foi judicializada 
em 04/06/2020, autos da Ação Civil Pública n. 009665-60.2020.4.01.3200, em curso perante a 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária 
do Estado do Amazonas, proposta pelo Instituto Socioambiental - ISA e outros em desfavor da União e do IBAMA, visando à suspensão dos efeitos do 
despacho interpretativo IBAMA nº 7036900/2020-GABIN e o restabelecimento dos efeitos da IN IBAMA nº 15/2011, abarcando por inteiro o objeto 
destes autos, conforme cópia da inicial juntada aos autos, em atenção ao Enunciado n. 11 - 4ª CCR; (ii) tramita Representação da Polícia Federal perante 
o Supremo Tribunal Federal, Petição nº 8.975, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, visando ao deferimento de inúmeras diligências criminais 
(autorização para realização de perícia, medidas cautelares de busca e apreensão, afastamento de sigilos bancário e fiscal, suspensão cautelar da função 
pública, suspensão dos efeitos do Despacho n. 7036900/2020- GABIN) em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas envolvidos, em tese, em 
grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais; e (iii) em 13/05/2021, foi deferida pelo STF a suspensão liminar dos efeitos do 
Despacho n. 7036900/2020-GABIN, determinando o imediato retorno da exigência de integral cumprimento dos procedimentos previstos na Instrução 
Normativa n. 15/2011 do IBAMA, bem como o afastamento cautelar do Presidente do Ibama (Eduardo Fortunato Bim), dentre outros pedidos, não se 
vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 123) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001227/2019-42 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1467 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. PRODUTO CONTROLADO. RESÍDUO PERIGOSO. AGROTÓXICO. DICAMBA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito 
civil instaurado para apurar a liberação do agrotóxico dicamba para a utilização em lavouras no Brasil, e problemas como a deriva e afetação de culturas 
de sementes não resistentes ao produto, Cuiabá/MT, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante há o IC 1.16.000.001681/2018-
45 (PR/DF) que trata do mesmo tema, isto é, apurar eventual irregularidade na liberação comercial de sementes geneticamente modificadas tolerantes a 
imidazolinonas, isoxaflutole, dicamba e ariloxifenoxipropionatos, mais antigo e com uma maior pluralidade de diligências, apto a evitar a duplicidade de 
procedimentos; e (ii) do mesmo modo, o IC 1.16.000.002456/2018-26, similar ao tema em apreço, já tramita junto com o inquérito mencionado, segundo 
Sistema Único e Aptus, não restando motivo, portanto, para a continuidade do apuratório. 2. Voto pela homologação do arquivamento, com a 
determinação de remessa de cópia dos autos à PR/DF para que os fatos sejam apurados no âmbito do IC referido. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 124) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS Nº. 1.21.004.000147/2020-36 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1871 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. HORTAS. COMUNIDADE TRADICIONAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar a existência de hortas junto à encosta de um morro na Baía do Tamengo, área de preservação permanente, conforme 
Plano Diretor do Município de Corumbá/MS, onde foram encontradas 4 (quatro) hortas, na localidade conhecida como Cacimba da Saúde, tendo em 
vista que: (i) o local é ocupado por famílias com características de tradicionalidade. Tal população ribeirinha ocupa de forma pública e notória o trecho 
urbano há décadas, tendo sempre recebido deste Ministério Público Federal o tratamento de comunidade tradicional, o que lhe confere especial atenção; 
(ii) o parecer da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal concluiu que, embora estejam localizadas em local inadequado, as hortas estão no local há 
muitos anos e não há muitas alterações visíveis no entorno, a exemplo do uso de fogo e supressão ambiental; e (iii) encontra-se em andamento o PA 
1.21.004.000048/2015-97, que trata, também, das questões ambientais relacionadas à ocupação do GeoParque Cacimba da Saúde. 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 juntada desta deliberação ao PA 1.21.004.000048/2015-97 e a remessa dos autos à 6ª para o eventual exercício de 
sua função revisional. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 125) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG Nº. 1.22.001.000073/2019-97 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 865 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. INTERDIÇÃO DA BARRAGEM MERCÊS. 1. Não cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar a interdição da Barragem Mercês, pela Agência Nacional de Mineração (ANM), em face da ausência de atestado 
de estabilidade, Município de Mercês/MG, sendo curial a adoção das seguintes medidas complementares, em observância ao princípio da prevenção: (i) 
a realização de diligências perante à empresa e aos órgãos públicos competentes, para verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de 
barramento, do método de construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente 
após o dia 26/01/2019, data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; ( b ) o atendimento 
às disposições da ANM, especialmente à Resolução ANM nº 13/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de 
dam break e o mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, bem como se foram calculados 
especificamente para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas e 
verificam o comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de inundação, determinando-
se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) se as sugestões de atuação 
elencadas na NT 4ª CCR nº 01/2020 foram observadas; (i i) exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras medidas que 
entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do patrimônio cultural nas áreas afetadas. 2. Cabe destacar, conforme mencionado na 
NT 4ª CCR nº 01/2020, a sugestão de 'não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento de 
barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou descomissionamento 
total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do cadastro', em razão 
dos graves danos causados à população provenientes destes métodos de construção. 3. Necessário que sejam expedidos ofícios à Defesa Civil, ao IPHAN 
e ao órgão Municipal responsável pela proteção dos bens culturais locais. 4. Voto pela não homologação do arquivamento, para que sejam oficiados a 
Defesa Civil, o IPHAN e o órgão Municipal responsável pela proteção dos bens culturais locais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 126) PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000018/2021-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1902 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. ATIVIDADE AEROPORTUÁRIA. INFRAERO. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. REVALIDAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato autuada a partir do AI n. 023596/2018, lavrado pela Superintendência Regional 
de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (Supram/TM) em face da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), em 
razão do descumprimento da condicionante n. 6 da Licença de Operação Corretiva (LOC) relativa ao aeroporto de Uberaba/MG, tendo em vista que: (i) 
a Supram informou que o AI em questão se encontra julgado e enviado à Advocacia Geral do Estado para inscrição em dívida ativa; (i i) conforme o 
Parecer Único n. 0172256/201 da Supram, o aeroporto possui medidas de proteção contra incêndio e pânico instaladas e um efetivo do Corpo de 
Bombeiros fixo, sendo que foi apresentado o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico, em conformidade com as exigências da Lei 14.130 de 19 
de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no estado de Minas Gerais e do Decreto Estadual 44.746, de 29 de fevereiro 
de 2008. A Infraero declarou estar desenvolvendo o projeto de adequação das instalações e, de acordo com o cronograma de ações apresentado, a emissão 
do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi prevista para o segundo semestre de 2018; e (iii) foi deferida a concessão da Revalidação de 
Licença de Operação do empreendimento Aeroporto de Uberaba Mário de Almeida Franco, para a atividade de Aeroportos, em Uberaba/MG. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 127) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000032/2016-48 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1380 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ILHA. RIO GRANDE. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS. 
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU). TERRENOS MARGINAIS SUBMERSOS. ÁREA REMANESCENTE DA ILHA. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para averiguar a regularidade do empreendimento Ilha Grande Condomínio, em ilha situada no leito do Rio 
Grande, no lago do reservatório da Usina Hidrelétrica de Porto Colômbia, em Conceição das Alagoas/MG, tendo em vista que: (i) consoante as 
informações de Furnas Centrais Elétricas, não foram identificadas irregularidades dentro da área do reservatório e, após a desapropriação das terras para 
o reservatório, parte da ilha, acima da cota de desapropriação, foi retrovendida aos antigos proprietários J. N. F. e S. N. F.; (ii) a SPU esclareceu que 
`Pelas imagens e as cotas antes do barramento e a cota de desapropriação, o trecho de terrenos marginais da área em análise pode ser enquadrado na 
situação 'ii. Terrenos Marginais Submersos. E portanto, a área remanescente da ilha não é da União'; e (iii) concluiu o Membro oficiante que a parte 
remanescente (parte central, núcleo da ilha) pertence a particulares, conforme atestaram Furnas e SPU. Ademais, de acordo com a matrícula nº 2.460, 
datada de 01/06/1983 (livro 2H, Cartório de Registro de Imóveis de Conceição das Alagoas), se lê: `a referida área acima mencionada com 07,5,00 hs é 
formada por uma ilha confrontando por seus diferentes lados, com águas da bacia de acumulação do reservatório de Porto Colômbia. PROPRIETÁRIO: 
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS ELÉTRICAS S/A(..)' e `proprietária do imóvel acima matriculado [...] TRANSFERIU-O, totalmente aos srs. 
outorgados compradores José Nunes de Freitas [...] e Sebastião Nunes de Freitas [...]'. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, 
nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 128) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. 1.22.021.000052/2014-29 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
– Nº do Voto Vencedor: 173 – Ementa: INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGENS. PRM 
PARACATU/MG. EMPREENDIMENTOS DA KINROSS. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil para averiguar o estado de conservação de 
quatro barragens de mineração, cuja responsabilidade é do empreendedor Rio Paracatu Mineração S/A (atual Kinross), situadas na área de atuação da 
PRM Paracatu/MG, sendo necessária a adoção das seguintes medidas complementares, em observância ao princípio da prevenção: (i) a realização de 
diligências perante à empresa ou aos órgãos públicos competentes, para verificar: (a) a segurança em razão das características das obras de barramento, 
do método de construção/alteamento e, quando cabível, do risco e do dano potencial associado de que trata a Lei 12.334/2010, notadamente após o dia 
26/01/2019, data do rompimento da Barragem B1 do Complexo da Mina Córrego Feijão, no Município de Brumadinho/MG; (b) o atendimento às 
disposições da ANM, especialmente à Resolução ANM nº 13/2019 ou às disposições da Aneel e da ANA, a depender do caso; (c) se os estudos de dam 
break e o mapeamento das manchas de inundação estão atualizados e atendem às exigências normativas em vigor, bem como se foram calculados 
especificamente para o volume e densidade do material armazenado, consideram a precipitação com recorrência milenar no projeto das estruturas e 
verificam o comportamento para a recorrência decamilenar; (d) o patrimônio cultural, material e imaterial situado na área de inundação, determinando-
se a elaboração de planos executivos para a proteção/resgate/salvaguarda e a efetiva vigilância e proteção dos bens; (e) se as exigências elencadas na 
recente NT 4ª CCR nº 01/2020, anexada aos autos, foram atendidas; (ii) exigir a publicidade das informações; e (iii) o emprego de quaisquer outras 
medidas que entender cabíveis para a garantia da segurança socioambiental e do patrimônio cultural nas áreas afetadas. 2. Cabe destacar, conforme 
mencionado na citada nota técnica, a sugestão de ̀ não promover o arquivamento dos procedimentos instaurados no âmbito do MPF para acompanhamento 
de barragens de rejeitos de mineração construídas pelo método de alteamento a montante (ou desconhecido) até a descaracterização ou 
descomissionamento total da barragem, declaração da ANM ou do órgão licenciador de que tal barragem não mais oferta risco de ruptura e exclusão do 
cadastro', em razão dos graves danos causados à população provenientes destes métodos de construção. 3. Voto pela não homologação do arquivamento 
nos termos acima propostos, observando a atual NT 4ª CCR nº 01/2020, anexada aos autos, no que for aplicável. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 129) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/PONTE NOVA Nº. 1.22.024.000028/2021-99 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1790 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. APP. CURSO D'ÁGUA. CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. 1. Cabe o 
arquivamento de notícia de fato cível autuada para apurar a intervenção em área de preservação permanente de curso d'água, sem autorização da autoridade 
ambiental competente, no campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV), mediante supressão de vegetação para instalação do Centro Tecnológico 
de Desenvolvimento Regional de Viçosa (CENTEV), tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro oficiante, o prédio do CENTEV está 
localizado em área urbana antropizada e já existia desde a década de 1990, tendo sido autorizada a reforma das instalações e o funcionamento do 
laboratório e demais atividades em procedimento de licenciamento ambiental junto à SUPRAM, órgão ambiental estadual, no ano de 2010; (ii) a UFV 
está providenciando a regularização ambiental do imóvel e propôs o plantio de 13.770 (treze mil, setecentos e setenta) árvores como compensação 
ambiental; e (iii) a conduta foi coibida administrativamente pela SUPRAM, que aplicou multa no valor de R$ 2.352,92 (dois mil, trezentos e cinquenta 
e dois reais e noventa e dois centavos), já quitada, sendo suficiente a medida para repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando 
desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 130) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
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- PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000679/2018-14 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1926 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 1. Não 
cabe o arquivamento de PIC instaurado para apurar suposto ilícito previsto no art. 29 da Lei 9.605/98, decorrente do exercício de pesca sem autorização 
da autoridade competente com emprego de embarcação, no Município de Caraguatatuba/SP, tendo em vista que, em que pese já ter ocorrido a prescrição 
da pretensão punitiva em relação ao crime investigado, nos termos do art. 109, VI do CP, uma vez que os fatos ocorreram em 2014/2015 e a pena máxima 
do crime do art. 29 da Lei nº 9.605/98 é de apenas 1 (um) ano de detenção, faz-se necessária a comprovação nos autos da adoção das medidas cíveis de 
recomposição ambiental ou justificativa para não o fazer, nos termos do Enunciado nº 56-4ª CCR. Precedente: 1.13.000.002576/2019-16 (583ª SO). 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). 131) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.002641/2018-86 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1758 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA DE SOURE. 
PROIBIÇÃO DE ACESSO À PRAIA E AOS IGARAPÉS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado a partir de 
representação, para apurar eventual proibição de acesso de pescadores que praticam a pesca artesanal de peixe, camarão e caranguejo para subsistência 
familiar, à praia e aos igarapés, efetuada supostamente pelo proprietário da Fazenda São Jerônimo, localizada entre as comunidades da Barra Velha e de 
Pesqueiro, no interior da Reserva Extrativista Marinha de Soure, tendo em vista que, segundo apurou o Membro oficiante, houve a resolução 
autocompositiva do conflito pelas partes, conforme consta na ata da 4ª Reunião do Conselho Deliberativo da RESEXMAR Soure/ICMBio, e que, após a 
reunião, nenhuma nova "denúncia" de conflito foi reportada na área em questão, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do 
artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 132) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA Nº. 1.23.008.000352/2020-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1806 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. EDIFICAÇÃO. 
DEMOLIÇÃO. TERRA INDÍGENA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA AMBIENTAL OU AO PATRIMÔNIO CULTURAL. REMESSA À 2ª CCR. 1. 
Não tem atribuição a 4ª CCR para atuar em feitos criminais instaurado para apurar eventuais condutas criminosas relativas à demolição de centro de 
convivência edificados em comunidade indígena, para a proteção da Terra Indígena Sawre Muybu, fato praticado pelo Ibama e pela Força Nacional 
durante uma fiscalização no local, diante da inexistência de matéria ambiental e/ou de patrimônio cultural, temática afeta às atribuições da 2ª CCR, tudo 
em conformidade com o que dispõe os § § 2º e 4º do artigo 2º Resolução nº 20 do Conselho Superior do MPF. 2. Voto pelo não conhecimento da 
promoção de arquivamento, com remessa dos autos à 2ª CCR, para o exercício de suas atribuições revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta 
data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/2A.CAM 
- 2A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 133) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001242/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1849 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. RETORNO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL. 1. É cabível o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura de Jaboatão dos 
Guararapes, relacionadas às licenças ambientais necessárias às obras de contenção de encostas em setores de alto risco, Termo de Compromisso nº 
0402.318-30/2012, consistentes no início das obras antes da emissão da Autorização Ambiental e, em momento posterior, na constatação de que, durante 
as obras, as autorizações ambientais se encontravam vencidas, conforme apurado pela Controladoria-Geral da União, tendo em vista que: (i) após o 
retorno dos autos em diligência (526ª SO), foi realizada perícia conforme determinado no voto n°132/2020/4ªCCR; (ii) em que pese ter sido verificado 
que as obras foram executadas com as licenças ambientais vencidas no período compreendido entre 19 de maio de 2017 a 10 de novembro de 2017, 
posteriormente, as autorizações ambientais foram renovadas, conforme se vê nos documentos encaminhados através do Ofício nº 092/2019, corrigindo a 
irregularidade objeto do presente procedimento; (iii) quanto à questão da segurança, essa está sendo acompanhada no bojo da NF 1.26.000.001566/2019-
13, tendo por objeto 'apurar notícia de irregularidade no âmbito da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes/PE, relacionada ao Termo de Compromisso nº 
040.318-30/2012, consistente na existência de riscos de desastres associados à morosidade da execução das obras, conforme apurado pela Controladoria- 
Geral da União, por meio do Relatório de Fiscalização nº 2017010199, item 2.1.21'; e (iv) embora hoje as autorizações ambientais estejam vencidas 
novamente, o fato é que, atualmente, as obras estão paralisadas. 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). 134) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM Nº. 1.28.000.001775/2020-18 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – 
Nº do Voto Vencedor: 1594 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. REPRESENTAÇÃO 
INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRAL E ADEQUADA COMPREENSÃO DOS FATOS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
instaurada a partir de cópia da NF Cível nº 1.28.000.002155/2019-62, instaurada pelo 11º Ofício - Núcleo de Combate à Corrupção e Outros Ilícitos, a 
partir de representação, para apurar supostos atos lesivos ao meio ambiente e ao patrimônio público, extorsão, reserva de mercado, crime contra a 
economia popular, favorecimento e ato de improbidade administrativa, praticados pelo Prefeito do Município de Tibau do Sul/RN, em parceria com 
representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Nacional (ABIH/RN), Associação dos Hoteleiros de Pipa (ASTHEP) e Secretaria de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Tibau do Sul (SEMURB-MO), tendo em vista que, segundo consignou o Membro oficiante: (i) a 
representação está incompleta, uma vez que nem todas as páginas do documento foram escaneadas, impossibilitando a integral e adequada compreensão 
dos fatos que permeiam as informações apresentadas; e (ii) trata-se de representação anônima, o que impossibilita a recomposição da sua integralidade, 
não se vislumbrando outras medidas cabíveis ao deslinde da questão. 2. Quanto a suposto dano ao patrimônio público do Município de Tibau do Sul/RN, 
deixo de enviar o presente feito à 5ª CCR, uma vez que, tramitou no 11º Ofício - Núcleo de Combate à Corrupção e Outros Ilícitos da unidade de origem, 
a NF Cível nº 1.28.000.002155/2019-62, que possui o mesmo objeto da presente notícia de fato, inclusive, com a mesma representação (incompleta), e 
que foi declinada ao MP Estadual, em conformidade com o Enunciado nº 18 da 5ª CCR, sem a necessidade de homologação da citada câmara, nos termos 
do art. 2º, §3º, da Resolução CNMP n.º 174/2017. 3. Impossibilidade de comunicação ao representante em razão do seu anonimato. 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). 135) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.002163/2016-29 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1771 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. ESPÉCIES EXÓTICAS. PAMPAS SAFARI. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para investigar 
possíveis irregularidades na execução do Plano de Encerramento do Pampas Safari Parque de Animais Selvagens Ltda., com relação à destinação do 
plantel de animais existentes no empreendimento localizado em Gravataí/RS, tendo em vista que: (i) sanadas as irregularidades referentes ao plantel de 
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cervos exóticos, foco principal da manutenção da epizootia tuberculose, e decorrido pouco mais de 1 ano desde as últimas informações juntadas aos 
autos, não foram trazidos novos elementos acerca de eventual descumprimento do cronograma apresentado pelo empreendedor, subentendendo se, assim, 
que o plano está sendo executado dentro da regularidade; e (ii) o Ibama vem atuando regularmente no acompanhamento dos trabalhos de encerramento 
das atividades do Pampas Safari, não se vislumbram justificativas para manutenção da demanda no MPF, pois, nada obsta que em caso de constatação 
de ocorrência de dano a bens ou interesses da União durante a execução do citado plano, seja instaurado novo expediente. 2. Representante comunicado 
acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 136) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.003753/2020-55 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO 
DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1731 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
PATRIMÔNIO CULTURAL MÓVEL. BEM AUDIOVISUAL. ACERVO DA BIBLIOTECA REGIONAL DOS CORREIOS. SUPERINTENDÊNCIA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possível desfazimento irregular 
do acervo da biblioteca do prédio dos Correios, empresa federal, tendo em vista que: ( i ) conforme apurado pelo membro oficiante, foi constatado que o 
acervo está sendo transferido para a Biblioteca do Museu dos Correios em Brasília/DF, passando a ser disponibilizado para todo o quadro de pessoal dos 
Correios por meio digital, inclusive com a possibilidade de empréstimos físicos solicitados por meio do software Sophia; (ii) apenas alguns exemplares, 
classificados como em bom estado de conservação e utilidade, serão descartados mediante doação a outras instituições, sem menção alguma a destruição 
física de exemplares do acervo; e (iii) não resta configurado dano ao patrimônio cultural, pelo que não se vislumbra, ao menos neste momento, a 
necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou extrajudicial pelo MPF no âmbito da 4ª CCR, determinando-se a remessa à 1ª CCR para eventual 
exercício de sua função revisional. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 137) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO 
HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000159/2021-63 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1766 
– Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NAS OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. ATERRAMENTO 
EM ÁREA DE BANHADO. ABERTURA DE ESTRADA. 1. Tem o Ministério Público Estadual atribuição para atuar em notícia de fato cível destinada 
a apurar possíveis irregularidades em obras de instalação de rede de energia em espaço protegido (Licença de Instalação 15/2018), com aterramento e 
abertura de estrada em área de banhado do Rio dos Sinos, podendo, ainda, causar graves impactos no regime de cheias, abertura de acesso para atividades 
irregulares de caça e pesca predatórias, assim como de futuras ocupações irregulares, na localidade de Barrinha, no Município de Campo Bom/RS, tendo 
em vista que: (i) a Promotoria de Justiça de Campo Bom/RS comunicou a existência de procedimento em tramitação (NF 00734.000.713/202), cujo 
objeto é `Apurar denúncia noticiando atividade irregular de aterramento em área de banhado do Rio dos Sinos' (PRM-NHM-RS-00004377/2021); e (ii) 
os fatos narrados não apontam ofensa a bens ou direitos da União, tampouco a ocorrência de possíveis danos a unidades de conservação federal, não 
existindo, portanto, interesse federal na questão, nem prejuízo a bens, serviço ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
nos termos do art. 109, IV, da CRFB. 2. É recomendada a ciência do representante nas hipóteses de declinação de atribuições ao Ministério Público 
Estadual. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 138) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE RIO 
GRANDE-RS Nº. 1.29.006.000330/2017-28 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1764 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. PASSAGENS DE FAUNA. OBRAS DE 
DUPLICAÇÃO DA BR 392 (TRECHO RIO GRANDE/PELOTAS). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de representação, para 
apurar questionamento sobre a distribuição e eficiência das passagens de fauna instaladas na rodovia BR 392 (trecho Rio Grande - Pelotas), ao ensejo 
das obras de sua duplicação, feito com base nas conclusões alcançadas em artigo científico, de autoria do representante, intitulado "Distribuição e 
Características das Passagens de Fauna na BR 392, Trecho entre Rio Grande e Pelotas/RS - Brasil", tendo em vista que, conforme apurou o Membro 
oficiante: (i) os problemas atinentes às passagens de fauna e telamento no entorno da rodovia, são de conhecimento do Ibama, órgão responsável pelo 
licenciamento ambiental da obra de duplicação da rodovia em referência, e que, por ocasião da renovação da Licença de Instalação nº 1034/2014, foram 
feitas novas exigências ao empreendedor, quanto às questões abordadas na representação; e (ii) tramita na PRM/Rio Grande o Procedimento 
Administrativo 1.29.006.000371/2015-52, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das condicionantes da retromencionada licença de instalação, 
não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 139) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S.MARIA/SANTIAGO Nº. 1.29.008.000420/2018-
80 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1927 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO. SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS 
EMPREGADOS DA VIAÇÃO FÉRREA FEDERAL EM SANTA MARIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para averiguar notícia de possível dilapidação de patrimônio da União, onde fica situada a sede da Associação dos Empregados da Viação 
Férrea Federal, no Município de Santa Maria/RS, tendo em vista que: (i) verificou-se que o imóvel foi cedido ao Município para a implantação de um 
espaço cultural, todavia com a presença de um ocupante irregular, que, apesar de notificado, recusa-se a desocupar o imóvel; (ii) a correção da 
irregularidade vem sendo buscada administrativamente e judicialmente pela municipalidade, que ingressou com Processo Judicial de Reintegração de 
Posse, sob o nº 5004864- 55.2020.8.21.0027; e (iii) não se justifica a manutenção do presente IC, uma vez que a matéria tratada já se encontra 
judicializada. 2. Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. 
Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 140) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA-RS Nº. 
1.29.011.000210/2020-57 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1478 – Ementa: PROMOÇÃO 
DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. EFLUENTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar o despejo irregular de efluentes não tratados no Rio Uruguai por parte da empresa concessionária do serviço público de esgotos 
de Uruguaiana/RS, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) atualmente, a concessionária não realiza lançamento de efluentes 
tratados no Rio Uruguai, pois os efluentes tratados na Estação de Tratamento de Esgoto são lançados no Arroio Salso de Baixo, corpo hídrico de domínio 
estadual, devidamente licenciada por meio da Licença de Operação_LO nº 03652/20020, expedida pela FEPAM; (ii) as irregularidades constatadas no 
Relatório de Vistoria nº 6/2020-UTURUGUAIANA-RS/SUPES-RS foram corrigidas pela concessionária; (iii) não restou comprovado nos autos que a 
empresa tenha efetuado o lançamento de efluentes direto no leito do Rio Uruguai após o término do período ao qual era autorizada a efetuar tal lançamento 
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(Resolução ANA nº 218/2012), ademais, conforme constatado no Relatório nº 05/2017/COOUT/SER, parte da população da cidade ainda não está 
conectada a rede pública de esgoto disponibilizada, o que resulta no lançamento irregular de efluentes; e (iv) a responsabilidade para fiscalizar e coagir 
os munícipes a se conectarem a rede coletora é do município, cabendo ao Parquet estadual cobrar as providências cabíveis do referido ente federativo, o 
que já vem sendo feito de com a celebração do 4º Termo Aditivo contratual, para a ampliação de nova meta de universalização do serviço essencial de 
esgoto no município. 2. Encontra-se em trâmite o IPL 5000125-18.2021.4.04.7106, o qual trata dos mesmos fatos ora investigados, de maneira que se 
naqueles autos forem apurados fatos novos, que apontem para a ocorrência de crime, nada impede que os presentes autos sejam desarquivados. 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). 141) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000628/2020-62 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1720 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o Ministério Público 
Estadual para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar suposto desmatamento com o fim de abrir estrada entre as localidades de Sá 
Freire, em Seropédica, e Caçador, em Itaguaí/RJ, tendo em vista que: (i) de acordo com informação do ICMBio, os fatos não causam impacto em unidades 
de conservação federais; e (ii) não há nenhum indício de que os fatos ocorreram em área federal, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação 
da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de 
atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 142) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001543/2017-04 - Relatado 
por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1519 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. PASSIVO AMBIENTAL. 1. Não cabe o arquivamento de procedimento 
investigatório criminal instaurado para apurar a responsabilidade pela atividade minerária ilegal de areia no Município de Seropédica/RJ, configurando, 
em tese, os delitos previstos nos arts. 55 e 60 da Lei nº 9605/98 c/c art. 2º da Lei 8.176/1991, tendo em vista que ausente nos autos informações precisas 
sobre o proprietário da região em que realizada a exploração clandestina de areia, ou seja, pendente a definição do domínio da área explorada, informação 
indispensável para definição da atribuição para o feito, nos termos dos Enunciados n. 5 e 7 - 4ª CCR, bem como para a futura responsabilidade civil 
ambiental que é imprescritível e proteter rem. 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). 143) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO 
DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004807/2020-79 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1792 – 
Ementa: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. ÁREA DE DOMÍNIO PRIVADO. ESBULHO. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apurar a possível 
prática de dano ambiental em área de domínio privado, no bairro Taquara, Município do Rio de Janeiro/RJ, decorrente, em tese, de esbulho possessório, 
tendo em vista que, conforme apurado pelo Membro oficiante e informações da SPU, a prática causa prejuízos somente ao titular da área invadida, 
inexistindo lesão direta a bens, interesses ou serviços da União, na forma do art. 109, inciso IV, da CF e do Enunciado n. 5 - 4ª CCR. 2. Voto pela 
homologação do declínio de atribuições, com determinação de notificação do representante acerca da promoção de declínio, nos termos do Enunciado nº 
9 - 4ª CCR. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 144) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000136/2017-31 - Relatado por: 
Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1867 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. SANEAMENTO. EFLUENTE. ESTALEIRO. REALIZAÇÃO DE 
CONEXÃO À REDE COLETORA PÚBLICA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar se foi tomada providência para conexão 
de esgoto à rede coletora pública por empreendimento de estaleiro, no Município de Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) o empreendimento realizou a 
conexão do esgoto à rede coletora pública existente na testada do imóvel, conforme Vistoria de Ligação de Esgoto (VLE 008/2019), realizada por Águas 
de Niterói S A, a qual consignou que `O efluente sanitário coletado é encaminhado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto de Toque-toque, 
localizada à Avenida Feliciano Sodré, S/Nº, Niterói, operada por Águas de Niterói'; e (ii) no mesmo sentido, no Relatório de Vistoria 249/2018, o Inea 
constatou o redirecionamento de efluentes, conforme projeto de adequação apresentado pela empresa, que, segundo o instituto, vem operando em 
conformidade com as condicionantes da LO, sem impeditivo para parecer favorável à renovação da LO. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 145) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000142/2017-99 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS 
SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1864 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTALEIRO. INEA. LICENÇA DE OPERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS 
TÉCNICAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar se houve cumprimento, como condição de emissão de Licença de Operação 
pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) à representada: (1) da Notificação n° SUPBG/01059803, exigindo à representada a realização da conexão do 
esgoto à rede coletora pública existente na testada do seu estabelecimento; (2) de demais notificações ao empreendimento de estaleiro, no Município de 
Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) acerca da Notificação n° SUPBG/01059803 do INEA, exigindo à representada, para fins de emissão de LO, a realização 
da conexão do esgoto à rede coletora pública existente na testada do seu estabelecimento, atestou-se, em Parecer Técnico da Águas de Niterói S.A., que 
a rede coletora pública existente dista aproximadamente vinte e três metros da testada do estabelecimento da representada, de forma a não ser possível a 
realização da conexão do esgoto; e (ii) em relação às demais notificações expedidas pelo Inea, houve o seu cumprimento pela investigada; e (iii) o Inea 
manifestou-se favoravelmente à emissão da LO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício 
ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 146) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000111/2011-11 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1736 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. NOVO INQUÉRITO CIVIL ELETRÔNICO. 
CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. 1. Não cabe o arquivamento de Inquérito Civil instaurado para apurar extração irregular de minério no 
Município de Cabo Frio/RJ, sob o fundamento de instauração de novo IC eletrônico mais abrangente, visando a continuidade da instrução, tendo em vista 
que: (i) a antiguidade dos autos físicos não é fundamento suficiente para a homologação de arquivamento deste, não detendo o novo feito eletrônico o 
condão de agilizar e garantir eficiência ao deslinde da questão; e (ii) o objeto da apuração original não foi exaurido após quase 10 (dez) anos de instrução, 
devendo a instrução prosseguir nos próprios autos, sob pena de burla aos sistemas internos de controle de tramitação de apuração e atuação institucional. 
2. Recomenda-se o apensamento do novo IC instaurado a este procedimento. 3. Voto pela não homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
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realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 147) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000007/2005-31 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE 
FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1829 – Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO. ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. ATIVIDADE DE PECUÁRIA. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. ÁREA DE 
RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO (ARIE FLORESTA DA CICUTA). 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar criação 
irregular de animais (gado), entre os anos de 2004 e 2010, em Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE Floresta da Cicuta), de propriedade da 
empresa Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Fazenda Santa Cecília, localizada nos Municípios de Volta Redonda/RJ e Barra Mansa/RJ, tendo em 
vista que, a teor do voto nº 3224/2020, deliberada por esta 4ª CCR, na 583ª Sessão Revisão-ordinária, em 24/2/2021: (i) o Membro oficiante pugna pela 
reconsideração do citado voto de não homologação do arquivamento, pois não seria possível propor eventual acordo de não persecução penal sob pena 
de bis in idem, considerando que na esfera criminal já houve o arquivamento do PIC nº 1.00.000.003986/2010-02, que tratava da questão, bem como os 
acusados foram absolvidos sumariamente nas respectivas ações criminais ajuizadas pelo MPF, inclusive a própria CSN (Autos nº 2009.51.04.003637-7 
e 2010.51.04.001457-8), arquivadas, respectivamente, em 25/03/2013 e 21/02/2016; e (ii) o Membro oficiante ponderou, ainda, que a questão já foi 
devidamente resolvida nessa esfera cível, pois a atividade delituosa cessou em 2011 na Fazenda Santa Cecília e, em consequência disso, ocorreu a 
regeneração natural da área degradada. Assim, não se vislumbram medidas adicionais a serem adotadas no presente feito (Precedente: IC nº 
1.30.001.003272/2018-02, 575ª Sessão Ordinária - 16/9/2020). 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela reconsideração da decisão recorrida (art. 13 da Resolução nº 165 do CSMPF), com a 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento total e 
provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 148) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO Nº. 
1.31.003.000210/2020-06 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1901 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES CONHECIDA COMO PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PRESCRIÇÃO. AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal instaurada a partir de documentos encaminhados pela Promotoria de Justiça de Vilhena/RO (Auto de Infração 9047273-E e Termo de 
Embargo 612629-E, ambos lavradas pelo Ibama em 18/11/2016), para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 50, da Lei nº 9.605/98, 
consistente em destruir 496,60 ha (quatrocentos e noventa e seis vírgula sessenta hectares) de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização 
do órgão ambiental competente, supostamente praticada por O. R. F., nos imóveis rurais denominados lotes 09 e 10, localizados na linha 12, Km 20, 
Gleba 01, Setor Riberalta, no Município de Cabixi/RO, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao referido 
delito do art. 50, da Lei 9605/98, nos termos do art. 109, V do Código Penal, pois entre a data dos fatos (autuação em 18/11/2016) já se passaram mais 
de 04 (quatro) anos. 2. Quanto ao aspecto cível, tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar na apuração do referido dano ambiental decorrente 
do crime praticado, tendo em vista que: (i) é caso de extensa área localizada no interior da Amazônia Legal e, verificando tratar-se de significante o dano 
ao meio ambiente, há interesse estratégico do Ministério Público Federal, em conjunto com o Ibama, em garantir por meio do Projeto Amazônia Protege 
a recomposição da área e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento; e (ii) 
ademais, os autos revelam que na Justiça Federal tramitam 02(duas) Ações Civis Públicas oriundas do Projeto Amazônia Protege, propostas pelo MPF 
em conjunto com o Ibama (Autos 1000172-71.2017.4.01.4103 e 1000170-04.2017.4.01.41.03), ajuizadas em face de Izabel Kempner Rumanzki, esposa 
do autuado, as quais têm por objeto apuração de desmates ilegais menores no mesmo local, com evidências de que os 496,60ha suprimidos, ora sob 
apuração, sobrepõem as áreas objeto das ACPs. 3. Voto pelo conhecimento da promoção de declinação de atribuições como arquivamento e sua 
homologação em relação ao delito do artigo 50 da Lei 9605/98 (prescrição), com determinação de prosseguimento do feio para apurar a questão cível no 
âmbito do MPF nos moldes do Projeto Amazônia Protege, nestes mesmos autos. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 149) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.001039/2016-13 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1727 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PESCA. REGULARIZAÇÃO DE RANCHOS. PESCADORES 
TRADICIONAIS. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. MANGUEZAL. BARRA DO RIO 
ARIRIU. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularização dos ranchos de pescadores tradicionais situados em área de 
preservação permanente (APP), terreno de marinha, próximo à Rua Menino de Deus, Localidade Aririú, Município de Palhoça/SC, tendo em vista a 
constatação de ausência de irregularidades, pois não se trata o caso de obras novas ou ampliação que descaracterize a finalidade pela qual foram 
concedidos os Termos de Autorização de Uso Sustentável (TAUS) aos ranchos dos pescadores tradicionais em área de marinha e acrescidos, mas apenas 
reformas em decorrência de desgaste natural das edificações, nos termos de relatório de fiscalização realizada pela SPU/SC, que contém várias fotos do 
local. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR para eventual exercício de sua função revisional. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos 
à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 150) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000200/2021-59 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA 
FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1811 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO 
AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CORTE DE ÁRVORE. INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM 
AÇÃO PENAL (ANPP). TRATATIVA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o oferecimento de 
acordo de não persecução penal a réu na Ação Penal nº 5017064- 16.2020.4.04.7201 na qual se imputa a prática dos crimes previstos nos arts. 39, caput, 
c/c 53, II, c, ambos da Lei nº 9.605/98, devido ao corte de árvores em floresta considerada de preservação permanente sem permissão válida, fato ocorrido 
em Joinville/SC, tendo em vista que, conforme consignado pelo Membro oficiante: (i) a resposta do réu sobre o interesse ou não no ANPP refere-se 
exclusivamente ao mérito, bem como não houve apresentação de contraproposta, tampouco confissão formal e circunstanciada quanto à prática delituosa; 
e (ii) foi determinado o prosseguimento da ação penal supracitada, inexistindo, portanto, fundamentos para o seguimento das tratativas do acordo. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação 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 NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000702/2016-12 - 
Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1573 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. LICENCIAMENTO. RECUPERAÇÃO DO DANO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar eventual lavrar de minério (areia), sem autorização do órgão ambiental competente, no município de Araquari/SC, tendo em vista que: (i) foi 
proposta a Ação Civil Pública nº 0902037-55-2016.9.24.0103, na qual foi prolatada sentença determinando que a ré regularize suas atividades, 
apresentando as licenças ambientais necessárias, e se abstenha de realizar o processo de dragagem de forma irregular nas encostas do rio, além de 
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comprovar a devida destinação dos resíduos e da água utilizados no beneficiamento; (ii) no âmbito criminal, na Ação Penal nº 5011365-83.2016.4.04.7201 
foi aceita transação penal com a proposta de reparação do dano e pagamento do valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e na Ação Penal nº 
5015349-07.2018.4.04.720 foi prolatada sentença condenando o investigado nas sanções previstas no art. 2º da Lei nº 8.176 de 1991 e do artigo 55 da 
Lei nº 9.605 de 1998, na forma do artigo 70 do CP; e (iii) constata-se que a questão encontra-se judicializada tanto no âmbito cível, quanto no criminal. 
Ainda, no que se refere à atividade minerária, a ANM informou que o não requerimento de prorrogação dos licenciamentos leva à baixa na transcrição 
do título. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 152) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 
1.33.007.000127/2016-38 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1828 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA. BALNEÁRIO CAMPO BOM. MUNICÍPIO DE 
JAGUARUNA/SC. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE RESTINGA. APA DA BALEIA FRANCA. OCUPAÇÃO 
IRREGULAR. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a construção supostamente irregular 
de residências no Balneário Campo Bom, Município de Jaguaruna/SC, em APP de vegetação e restinga e no interior da APA da Baleia Franca, Unidade 
de Conservação federal, tendo em vista que não consta dos autos a cópia da petição inicial da ACP processo n. 5001157-34.2012.4.04.7216, nos termos 
exigidos pelo Enunciado n. 11 - 4ª CCR, nem os laudos e memoriais mencionados pelo Membro oficiante no pedido de reconsideração do arquivamento. 
Precedente: IC n. 1.30.014.000157/2016-67 (583ª SRO, de 24/02/2021). 2. Voto pela não homologação do arquivamento, com retorno dos autos para 
diligências. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 153) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000210/2019-50 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1848 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENOS DE MARINHA. 
CONSTRUÇÃO. MORRO/PRAIA DA VIGIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposta construção irregular, sobre 
terreno de marinha e área de preservação permanente, na localidade do Morro da Vigia/Praia da Vigia, em Garopaba/SC, tendo em vista que: (i) a APA 
Baleia Franca-ICMBio informou que a obra não incide em APP, por não ser constituída por depósito arenoso paralelo à linha da costa, conforme definição 
contida na Resolução CONAMA 303/202, e que, de acordo com histórico de imagens antigas, não foram detectadas manchas de vegetação na área, a 
qual é classificada no Plano de Manejo como Zona Populacional, isto é, passível de edificação; ( i i ) a SPU concedeu inscrição de ocupação (RIP's 
81130100042-13 e 8113 0000138-64) para a área; e (iii) o Município de Garopaba expediu o respectivo Alvará de Construção. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 154) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000239/2020-75 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto Vencedor: 1898 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. TRANSAÇÃO PENAL E COMPOSIÇÃO CIVIL DOS DANOS. 1. Cabe o 
arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposta edificação de madeira correspondente a 105 (cento e cinco) m2 
mais a construção de alguns acessórios situados às margens da Lagoa Santo Antônio em área de preservação permanente, terreno de marinha e sem 
licença válida, fato ocorrido em Laguna/SC, tendo em vista que: (i) foi judicializado o feito em razão da transação penal no Processo Judicial nº 5004292-
75.2021.4.04.7204 abarcando integralmente o objeto do apuratório, no qual o MPF foi intimado para que se manifestasse nos autos, nos termos do 
Enunciado 11/4ª CCR; (ii) o pacto estipulou o pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou prestação de serviço a ser 
destinada à entidade cadastrada pelo Juízo; e (iii) a questão cível encontra-se inserida no próprio termo da transação penal, em que ficou estabelecida a 
demolição da construção com a devida remoção dos entulhos, além da consequente recuperação da área degradada mediante elaboração e cumprimento 
de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), que deve ser apresentado à Fundação Lagunense do Meio Ambiente (Flama) para aprovação no 
prazo de 30(dias), bem como executado no tempo indicado por este órgão ambiental a contar de sua aprovação, o que atende aos Enunciados nº 55 e 
56/4ª CCR. Precedente: PIC 1.33.007.000231/2020-17. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 155) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO-SP Nº. 1.34.010.000282/2016-68 - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1763 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. 
ASSENTAMENTO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA). TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 2016 para apurar o cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado 
entre o Ministério Público e o Incra, por meio do qual a autarquia agrária concedeu o uso coletivo de referido imóvel rural a determinados assentados 
estabelecendo no local o Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Barra (PDS da Barra), com a observância dos padrões democráticos e sustentáveis 
de organização da propriedade e posse, produção agrícola e proteção e conservação ambiental, em Ribeirão Preto/SP, tendo em vista que a questão foi 
judicializada por meio da ACP nº 5006407- 41.2020.4.03.6102 e da Ação de Execução de TAC nº 5006881-12.2020.4.03.6102 para desempenharem os 
serviços de saneamento básico no PDS, bem como no que diz respeito aos itens pelos quais o Incra se comprometeu no ajuste pactuado, ajuizada pelo 
Procurador oficiante na Segunda Vara Cível Federal de Ribeirão Preto/SP, cujo tema abarca o objeto dos autos conforme verificação no Sistema Único, 
não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Registra-se que 
foi extraída cópia dos autos principais para possível análise de Ação de Improbidade Administrativa em desfavor dos servidores e agentes públicos que 
retardaram ou deixaram de praticar, indevidamente, ato de ofício (art. 11, II, Lei 8.429/1992). 3. Anota-se que o CIMPF deliberou, anteriormente, pelo 
improvimento do recurso, mantendo-se a não homologação do declínio de atribuições em razão de atribuição federal devido à eventual descumprimento 
de TAC pelo Incra, órgão da União, na 9ª Sessão Ordinária (2018). 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 156) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE SANTOS-SP Nº. 1.34.012.000815/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO – Nº do Voto 
Vencedor: 1899 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. POLUIÇÃO HÍDRICA. 
LANÇAMENTO DE ÓLEO E SUBSTÂNCIA OLEOSA NO MAR. TERMINAL PORTUÁRIO. SANTOS/SP. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar eventuais irregularidades consistentes no lançamento de 4,5 (quatro vírgula cinco) litros de resíduo líquido de óleo e 
substância oleosa, do convés do Navio Aliança Santos, atracado no Berço 03 da Brasil Terminal Portuário (BTP), em desacordo com as exigências legais, 
no Município de Santos/SP, tendo em vista que, a judicialização integral dos fatos investigados, por meio da Ação Civil Pública nº 5000596-
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94.2020.4.03.6104, proposta pelo MP Estadual e MPF, perante a 4ª Vara Federal de Santos, conforme peça inicial juntada aos autos, em atendimento ao 
Enunciado nº 11 da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão. 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). 157) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA Nº. DPF/MBA/PA-IP-00162/2018 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1784 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. AUTORIA. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar eventual prática dos delitos tipificados no art. 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei 
nº 8.176/91, decorrente do exercício de lavra mineral de areia, sem autorização do órgão ambiental competente, às margens do Rio Araguaia, Ilha de 
Murici, Região de São Geraldo do Araguaia/PA, tendo em vista que: (i) apesar de a materialidade delitiva estar comprovada para fatos ocorridos em 
2009, não se logrou êxito nas investigações realizadas pela Polícia Federal, para fins de identificar os indícios fortes de autoria, portanto, ausente a justa 
causa e, consequentemente, oferecimento de denúncia na persecução penal; e (ii) conforme consignado pelo Membro oficiante, há época dos fatos não 
foram empreendidas diligências no local para a constatação e dimensionamento de eventual dano ambiental decorrente da extração minerária (Precedente: 
IPL nº JF-RDO-IP-1001041-41.2020.4.01.3905, 583ª Sessão Revisão- ordinária - 24.2.2021). 2. Dispensada a comunicação do representante, nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 158) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ACRE Nº. JF-AC-1003113-97.2020.4.01.3000-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1743 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ASSENTAMENTO DO INCRA. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PDS) CAMPO 
ALEGRE. BIOMA AMAZÔNIA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a eventual prática do crime capitulado no artigo 
50-A da Lei nº 9.605/98, em razão do desmate de 1,48 ha (um vírgula quarenta e oito hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, sem autorização 
ambiental competente, no interior do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Campo Alegre, no município de Capixaba/AC, tendo em vista que: (i) 
elementos nos autos demonstram que a supressão da vegetação deu-se para a prática de agricultura de subsistência pessoal e da família, nos termos da 
excludente de ilicitude do § 1º do art. 50-A, da Lei nº 9.605/1998; (ii) não foram identificados bens de valor em nome do investigado ou vínculos 
empregatícios recentes, constatando-se ser pessoa humilde, de pouca instrução, que depende da agricultura de subsistência e de auxílios governamentais 
para sobrevivência; e (iii) de acordo com IBAMA, não há registro de outras infrações ambientais além da presente, nem há registro de gado junto ao 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre-IDAF/AC, conforme relatório de investigação, pelo que não se vislumbra a necessidade de adoção 
de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: JF-AC-INQ- 1002551-88.2020.4.01.3000 (583ª SRO, de 24/02/2021). 
2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 159) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. JF-AL-INQ-0805580-
57.2020.4.05.8000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1777 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. TERRENO DE MARINHA. 
INEXISTÊNCIA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual apara atuar em inquérito policial para apurar eventual prática dos delitos tipificados 
no art. 20 da Lei nº 4.947/66 e dos arts. 40, 60 e/ou 64 da Lei nº 9.605/98, decorrente da construção/reforma de residências em área de restinga, na 
Reserva Ecológica Saco da Pedra, Unidade de Conservação Estadual, inclusive com possível invasão de terras da União, no Município de Marechal 
Deodoro/AL, tendo em vista que: (i) a SPU informou que os imóveis estão dentro dos limites inscritos, não havendo, portanto, invasão de terras da União; 
(ii) conforme consignado pelo Procurador oficiante, não há notícias de que a área seja de domínio federal, ou que faça parte de terreno de marinha ou 
terras indígenas, não havendo lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da 
Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. Precedente: 1.30.014.000171/2017-41 9 (SO nº 589). 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 160) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000703-15.2019.4.03.6124 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1728 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL E EDIFICAR 
IRREGULARMENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito policial instaurado a partir do desmembramento do IPL nº JF-JAL-0000099- 42.2019.4.03.6124-I (desmembrado em outros 53 (cinquenta e 
três) IPLs para investigação individual), com objetivo de apurar a prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei nº 9605/98, consistentes 
em impedir regeneração natural de 638,5 m2 (seiscentos e trinta e oito vírgula cinco metros quadrados) de florestas, bem como edificar irregularmente 
em área preservação permanente do Reservatório da UHE Ilha Solteira, com relação ao lote 29-B (rancho de lazer), de propriedade de A. R., situado no 
Loteamento Pousada da Paz, Município de Santa Fé do Sul/SP, tendo em vista que: (i) ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos antigos 
proprietários do imóvel, considerando que o referido loteamento foi parcelado no ano de 1979, conforme fundamentação contida na promoção de 
arquivamento do feito originário e voto deliberado por esta 4ª CCR, na 547ª Sessão Ordinária de 24/4/2019; (ii) o Membro oficiante consignou que o 
autuado prestou declarações no sentido de não ter realizado intervenções no local após adquirir o imóvel há mais de 20 (vinte anos), bem como já o 
vendeu para terceira pessoa de nome E. L. B. C., o qual está ciente de que não poderá realizar novas intervenções na APP; e (iii) em razão de o órgão 
ambiental Ibama ter adotado medidas administrativas de embargo e aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com notícia nos autos 
de seu efetivo pagamento, a persecução penal pode ser obstada considerando as circunstâncias do caso concreto. 2. Dispensada a comunicação do 
representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 161) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. JF-JAL-IP-5000708-37.2019.4.03.6124 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1780 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. IMPEDIR REGENERAÇÃO NATURAL E EDIFICAR IRREGULARMENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar suposta prática dos delitos previstos nos artigos 38 e 48, ambos da Lei nº 9605/98, consistentes em impedir regeneração natural de 762,30 m2 
(setecentos e sessenta e dois viígula trinta metros quadrados) de vegetação nativa, em área preservação permanente do Reservatório da UHE Ilha Solteira, 
sem autorização da autoridade ambiental competente, no Lote 29-A do loteamento denominado Pousada da Paz, no Município de Santa Fé do Sul/SP, 
tendo em vista que: (i) segundo o IBAMA e a Polícia Federal, a intervenção não provocou dano ao equilíbrio ecológico e à preservação de espécies, não 
tendo sido o meio ambiente ameaçado ou atingido de forma danosa, grave ou concretamente perigosa; (ii) houve intenção de reparação do dano pelo 
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agente autuado, que plantou grama no local minimamente afetado para evitar erosão, bem como há mínima ofensividade da conduta, conforme conclusão 
do laudo pericial; (iii) não existem ou são mínimas as consequências para a saúde pública e ao meio ambiente, conforme informações do IBAMA; e (iv) 
a conduta em análise foi coibida administrativamente pela Autarquia Ambiental Federal, que aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais pelo MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 162) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-MG Nº. JF/PCT-INQ-1000689-56.2020.4.01.3817 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1741 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. 
AGROTÓXICOS. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE EMBALAGENS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito 
policial instaurado para apurar, em tese, o crime previsto no art. 56, §1º, da Lei n. 9.605/98, em razão do armazenamento de substâncias tóxicas, perigosas 
ou nocivas à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou seus regulamentos, encontradas em propriedade 
particular do Município de Paracatu/MG, tendo em vista que: (i) o local de ocorrência dos fatos não está inserido em área de domínio federal, tratando-
se de uma área particular; (ii) o controle e a fiscalização sobre o uso e comércio de agrotóxicos é atribuição dos Estados e do Distrito Federal nos termos 
do art. 10 da Lei nº 7802/89, cabendo aos seus órgãos fiscalizar a devolução e destinação adequada de embalagens de agrotóxicos vazias, bem como seu 
armazenamento, transporte, reciclagem e inutilização, nos termos do art. 71, II, alíneas "c" e "f" do Decreto nº 4074/2002; e (iii) não existem elementos 
suficientes nos autos para a caracterização da transnacionalidade da conduta, não havendo, portanto, lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses 
da União, suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, IV, da CF/88 e da Jurisprudência 
do STJ (CC 127.183/MS). Precedentes: NF nº 1.29.007.000284/2019-19 (562ª Sessão Ordinária - 4.3.2020) e NF nº 1.29.009.000102/2019-90 (546ª 
Sessão Ordinária - 27.3.2019). 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 163) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE SERRA TALHADA-PE Nº. JF/PE-INQ-0800072-60.2021.4.05.8303 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1890 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. TRÁFICO 
DE PÁSSAROS SILVESTRES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para investigar a possível prática do crime de comercialização 
de pássaros silvestres, tipificado no art. 29, § 1º, III, da Lei n.º 9.605/1998, em estabelecimento comercial, localizado no Assentamento Mata Verde, zona 
rural do Município de Iguaraci/PE, tendo em vista que, durante vistoria in loco, os agentes da Polícia Federal não verificaram no local indícios de atividade 
de comercialização de pássaros silvestres, o que justifica o encerramento do presente feito, sem prejuízo da reabertura das investigações, em caso de 
surgimento de novos elementos probatórios. 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). 164) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 
JF/PR/CUR-CRIAMB-5031078-26.2020.4.04.7000 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1774 – Ementa: INCIDENTE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. 
ARGILA. CRIME DOS ARTIGOS 38 A, CAPUT, e 55, CAPUT DA LEI 9605/98. RECUSA DO MPF NA OFERTA DO ACORDO. AUSÊNCIA DE 
REQUISITOS. ORIENTAÇÃO CONJUNTA N° 03/2018 _ 2ª, 4ª E 5ª CCR. 1. Não cabe propor Acordo de Não Persecução Penal, incidente instaurado 
no âmbito da Ação Penal nº 5031078- 26.2020.4.04.7000/PR, na qual se apura a prática do delito previsto nos artigos 38 A, caput, e 55, caput, ambos da 
Lei nº 9.605/98 após a análise do recurso do representante pelo Membro oficiante, tendo em vista que o réu possui conduta criminal habitual, reiterada e 
profissional, em razão da constatação de que responde a outro inquérito policial (nº 5014153- 52.2020.4.04.7000), pela prática dos mesmos crimes na 
área de processo minerário diverso, o que demonstra a ausência de requisitos para o oferecimento do acordo, nos termos do artigo 28 A, §2º, II, do CPP. 
Precedente: JF/PR/CUR-IANPP-5028091- 17.2020.4.04.7000 (574ª SO). 2. As 2ª, 4ª e 5ª Câmaras de Coordenação e Revisão do MPF editaram a 
Orientação Conjunta 03/2018, revisada e ampliada a partir da edição da Lei 13.964/19, e definiram, no item 2, alínea 'e', como requisito para o cabimento 
do ANPP: 'não ser o investigado reincidente ou não existirem elementos que indiquem que ele tenha conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, 
salvo no caso de infrações penais pretéritas insignificantes'. 3. Voto pela não admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal devido à ausência dos 
requisitos legais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações (Acordo De Não 
Persecução) , nos termos do voto do(a) relator(a). 165) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. JF-RJ-5004201-
77.2020.4.02.5101-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1862 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. SISPASS. INFORMAÇÃO FALSA. 
LIBERAÇÃO DE CADASTRO DE CRIADOR AMADORISTA DE PASSERIFORME. 1. Cabe o arquivamento de inquérito policial instaurado para 
apurar suposta prática de condutas que configuram, em tese, o crime definido no art. 299 do CP, c/c art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998, em virtude de 
apresentação de informação falsa ao Sistema de Cadastramento de Passeriformes (Sispass), com o objetivo de obter a liberação do cadastro de criador 
amadorista de passeriforme, tendo em vista que: (i) o caso tratado no presente inquérito foi um dos cadastros imputados ao servidor J. F. V. B. nos autos 
de nº 0001644-22.2013.4.02.5111, conforme é possível se verificar da listagem do anexo III do IPL nº 0056/2014-13- DELEMAPH (evento 1, out11, fl. 
9, dos autos nº 0153167-09.2016.4.02.5101) que instruiu a ação penal movida em face do ex-servidor do Ibama. Assim, a continuação deste inquérito em 
desfavor de J. F. V. B. se mostra desnecessária; (ii) as investigações sugerem que o despachante N. A. V. teria sido contratado por A. A. F. R. para obter 
a liberação do cadastro de criador amadorista de passeriforme. Assim, em tese, despachante N. A. V. teria cometido o crime de corrupção ativa, previsto 
no art. 333 do CP. Todavia, apesar das diligências realizadas, verificou-se não haver qualquer prova de materialidade delitiva do fato, sendo que as 
investigações empreendidas em sede policial restam esgotadas; e (iii) no tocante ao criador de pássaros A. A. F. R., entendeu o Membro oficiante que 
tampouco se possa imputar qualquer infração penal, uma vez que, diante da inexistência de provas concretas em relação ao despachante N. A. V., não há 
prova suficiente de dolo para o crime de falsidade ideológica e, até onde foram as investigações, não se sabe quem inseriu tais dados no sistema. 
Consignou, ademais, que não existe outra linha investigativa a ser desenvolvida na tentativa de obter novas informações, considerando que os fatos 
narrados ocorreram há mais de 7 (sete) anos. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 166) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800184-48.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1856 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. TERRENO DE MARINHA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. 
Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e 
ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 
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0800653-02.2017.4.05.8502) questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão 
do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, assim 
como o corte do fornecimento de energia e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se abstenham de 
qualquer espécie de construção. A intervenção não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da 
controvérsia sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível 
para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada 
pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedente: 
JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União 
(terrenos de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, em Estância/SE, crime 
tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma o Procurador oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito 
previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da 
suspensão de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou por outras deliberações(Suspensão condicional do processo), nos termos do voto do(a) relator(a). 167) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800266-79.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1920 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA 
OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito policial pelo prazo de até 01 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 
62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na 
esfera cível (ACP 0800233-94.2017.4.05.8502) questões relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em 
virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo de instrumento, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel 
em questão, assim como o corte do fornecimento de energia e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se 
abstenham de qualquer espécie de construção. A intervenção não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa 
decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e 
imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, 
evidenciada pela necessidade de exames técnicos multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. 
Precedentes: JF-SE-INQ-0800195-77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-
82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), área da União (terrenos 
de marinha) e Área de Proteção Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Povoado Boa Viagem, Instância/SE, crime tipificado 
no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma a Procuradora oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto 
no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão 
de IPL pelo prazo máximo de 1 (um ano), desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 168) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. JF-SE-0800294-47.2020.4.05.8502-INQ - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1836 – Ementa: PROMOÇÃO DE SUSPENSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA. EDIFICAÇÃO. PREJUDICIAL HETEROGÊNEA OBRIGATÓRIA. 1. Cabe a suspensão de inquérito 
policial pelo prazo de até 1 (um) ano e desde que não haja risco de prescrição, por analogia ao art. 62, IV, da LC 75/93 e ao art. 93 do CPP, em razão de 
suposta prejudicial heterogênea obrigatória consistente na necessidade de se aguardar definir na esfera cível (ACP 0800239-04.2017.4.05.8502) questões 
relativas à existência ou não de materialidade (para formar a opinio deliciti), notadamente em virtude da decisão do TRF 5ª Região, proferida em agravo 
de instrumento, a qual determinou suspender as ordens de desocupação/interdição do imóvel em questão, assim como o corte do fornecimento de energia 
e a retirada de cercas e congêneres, mantendo, no entanto, a determinação de que os réus se abstenham de qualquer espécie de construção. A intervenção 
não é objeto de nenhuma decisão judicial que determine a sua retirada, circunstância essa decorrente da controvérsia sobre a caracterização do local como 
área de preservação permanente. Fator relevante para correta adequação típica do fato e imprescindível para o exercício da pretensão punitiva, pois 
depende da caracterização da área cuja complexidade exige resolução na via cível adequada, evidenciada pela necessidade de exames técnicos 
multidisciplinares. Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 66.007/CE, QUINTA TURMA, DJe 05/05/2020. Precedentes: JF-SE-INQ-0800195-
77.2020.4.05.8502 e JF-SE-INQ- 0800336-96.2020.4.05.8502 (589ª SO Dra Julieta e Dr. Nívio) e JF-SE-0800324-82.2020.4.05.8502-INQ (586ª SO Dr. 
Nicolao). 2. O objeto de fundo é a construção de imóvel possivelmente em APP (restinga), áreas da União (terrenos de marinha) e Área de Proteção 
Ambiental (APA Estadual Litoral Sul), situado na praia do Saco, Instância/SE, crime tipificado no art. 48 da Lei 9.605/98. 3. Afirma o Procurador 
oficiante que a suspensão ora proposta não traz prejuízo no âmbito penal, visto que o delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98 é permanente, não 
havendo perigo de prescrição da pretensão punitiva pelo Estado. 4. Voto pela homologação da suspensão de IPL pelo prazo máximo de até 1 (um) ano, 
desde que não haja risco de prescrição da pretensão punitiva. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
outras deliberações, nos termos do voto do(a) relator(a). 169) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. JF-TUU-
1002387-21.2020.4.01.3907-IP - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1911 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Estadual para atuar em inquérito policial instaurado para apurar possível ocorrência do delito previsto no art. 50-A da Lei nº 
9.605/1998, referente à destruição de 124,91 (cento e vinte e quatro vírgula noventa e um) hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, sem licença 
outorgada pelo órgão ambiental competente, em Goianésia do Pará/PA, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Membro oficiante, verificou-
se que o presente polígono de desmatamento e aquele descrito no Auto de Infração nº 9173428-E (PP nº 1.23.007.000137/2019-62) compõem o mesmo 
imóvel rural (Fazenda Ararandeua); (ii) de acordo com informação do Incra, a área objeto do Auto de Infração nº 9173428-E consiste em imóvel 
particular, destacado da Gleba Federal Ararandeua, registrado sob o nº 06.780-1 no CRI de Goianésia do Pará; e (iii) conclui-se, assim, que a área 
desmatada objeto deste IPL também não mais se encontra sob domínio do INCRA ou da União, não se verificando prejuízo a bens, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Dispensada 
a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 
170) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/TERESÓP Nº. 08120.000641/97-33 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1680 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PESSOAL (ANO DE 1997). PARQUE NACIONAL 
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DA SERRA DOS ÓRGÃOS (PARNASO). IBAMA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em 1997 para apurar a falta de servidores e 
desvio de função de agentes da atividade de fiscalização do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso), à época sob a responsabilidade do Ibama, 
no Município de Teresópolis/RJ, tendo em vista que: (i) diante do grande lapso temporal (quase 25 anos) sem qualquer solução da inação administrativa 
do órgão ambiental federal, que repercute diretamente na referida unidade de conservação federal, aliado a outras irregularidades atuais de idêntica 
natureza, verifica-se que a questão já está sendo tratada no âmbito do Judiciário, havendo, inclusive, ações de improbidade em face do desmantelamento 
do sistema de comando e controle na esfera administrativa da autarquia ambiental federal Ibama; e (ii) conforme destacado pelo Membro oficiante, o 
Parnaso vem adotando novas tecnologias de monitoramento, como o Programa "Olho Verde" do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), além de estar 
realizado operações em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Federal com certa frequência, como forma de mitigação da ausência de recursos tanto 
humanos como logísticos na consecução das atividades fiscalizatórias da unidade de conservação federal. Assim, não há, no presente momento, a 
necessidade de adoção de medidas adicionais pelo MP, tanto judiciais como extrajudiciais, sendo o arquivamento a medida mais adequada que se impõe. 
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 - ACRE Nº. 1.10.000.000148/2020-02 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1846 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. OBRAS DE READEQUAÇÃO. PRÉDIO DO ANTIGO COLÉGIO META. 
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DOS POVOS ACREANOS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado para apurar possíveis 
irregularidades verificadas no contexto das obras de readequação no prédio do antigo Colégio Meta, em Rio Branco/AC, para a implantação do Museu 
dos Povos Acreanos, uma vez que o início dos trabalhos, pela Secretaria de Obras Públicas, ocorreu sem prévia autorização do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), bem como a eventual apropriação do material arqueológico existente no local, tendo em vista que, conforme 
consignou o Membro oficiante, a irregularidade já foi enfrentada na seara administrativa, haja vista que, após recomendação do Iphan, houve suspensão 
dos trabalhos, com a adoção de medidas pertinentes para a regularização do licenciamento da atividade e salvaguarda do patrimônio arqueológico 
identificado, suficientes para atender às finalidades do Projeto de Monitoramento, Resgate e Educação Patrimonial no Pátio do Antigo Colégio Meta, 
pelo que não se vislumbra outras medidas a serem adotadas pelo MPF, sendo suficiente a atuação do órgão ambiental. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 172) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.000705/2021-21 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1860 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível instaurada para apurar possível infração ambiental 
decorrente do armazenamento de 9,2 kg (nove vírgula dois) de lagosta pintada vermelhas (Panulirus argus) e cabo verde (Panulirus laevicauda) 
provenientes de pesca proibida, haja vista o período de defeso, na Praia do Gunga, no Município de Roteiro/AL, uma vez que: (i) não restou evidenciado 
pelo órgão ambiental o comprometimento da biota, dos recursos naturais, da qualidade ambiental ou da estabilidade dos ecossistemas; e (ii) tendo em 
conta o grau reduzido de impacto ao meio ambiente e a suficiência das medidas administrativas (perda do bem e multa no valor de R$ 6.000,00) para 
reparação da lesão, nos termos da Orientação n. 01-4ªCCR. Precedente: 1.11.000.000413/2020-15. 2. Dispensada a comunicação do representante nas 
hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 173) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001457/2020-54 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1708 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. IMPEDIMENTO DE ACESSO À PRAIA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual 
para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar notícia sobre a construção, em via pública, de colunas de concreto com argolas em toda 
a extensão da rua e com vistas, possivelmente, à fixação de correntes, que se instaladas impedirão o acesso à praia de Peroba, no trecho que fica na AL 
101, sentido Recife/PE, em Maragogi/AL, tendo em vista que: (i) de acordo com informação do ICMBio, as colunas de concreto referidas na representação 
não se localizam no interior da APA Costa dos Corais, mas a 185 metros de seu limite, ademais, acrescentou que, em conversas com moradores do local, 
os analistas ambientais apuraram que o caso já havia sido levado ao conhecimento da Prefeitura de Maragogi e que a interrupção do acesso que era feito 
por correntes não mais ocorreu; e (ii) solucionada a questão do livre acesso à praia, não remanesce irregularidades que provoquem a atuação do Parquet 
federal, uma vez que não se verifica prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, 
nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. 2. Representante comunicado acerca de promoção de declinação, nos termos do artigo 17, 
§1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 
à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 174) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
ALAGOAS/UNIÃO DOS PALMARES Nº. 1.11.000.001637/2014-98 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1751 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÕES. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar eventuais ocupações irregulares às margens do Rio São Francisco, no município de Penedo/AL, tendo em vista que: (i) a Prefeitura 
de Penedo informou que foram realizadas demolições das construções irregulares, remanescendo apenas um empreendimento que obteve liminar do Juízo 
da 1ª Vara Cível da Comarca de Penedo (o (Processo nº 0701287- 51.2015.8.02.0049), no sentido de impedir sua demolição, bem como foram realizadas 
operações de limpeza para a retirada do lixo e entulho na orla fluvial; (ii) a SPU aduziu que, em fiscalização, promoveu a autuação dos empreendimentos 
existentes na Calha do Rio São Francisco, enviando os processos administrativos à AGU para propositura das ações judiciais cabíveis; (iii) em Laudo 
Pericial da Polícia Federal, produzido no âmbito do Inquérito Policial nº º 0802460- 06.2020.4.05.8000, relativos aos imóveis do presente apuratório, 
constatou que os impactos ambientais foram de pequena monta e que houve medidas administrativas eficientes para a repressão dos ilícitos; e (iv) a 
ocupação irregular da orla de Penedo vem sendo objeto de fiscalização satisfatória pelos órgãos competentes, IMA/AL, SPU e pela própria prefeitura de 
Penedo, inclusive com encaminhamento das informações obtidas à Advocacia-Geral da União para adução adoção das providências cabíveis, não se 
vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF diante da atuação 
administrativa dos órgãos competentes. 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). 175) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/S 
IPANEM Nº. 1.11.001.000179/2020-16 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1757 – 
Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. 
PERÍODO DE DEFESO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado 
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para apurar o crime do art.34, parágrafo único, III, da Lei 9.605/98, referente a comercialização de 76 (setenta e seis) quilos de pescados de ordem nativa 
do rio São Francisco, proveniente de pesca proibida, durante o período de defeso (piracema), no Município de Pão de Açúcar/AL, tendo em vista: (i) a 
formalização de Acordo de Não Persecução Penal e judicialização da questão, autos nº 0800475-56- 2021.4.05.8003, em curso perante Juízo Federal de 
Arapiraca/AL, conforme cópias acostadas aos autos e em atendimento ao Enunciado 11/4ª CCR; (ii) que o acordo prevê a prestação de serviços à 
comunidade por 4 (quatro) meses, à razão de 7 horas semanais, na forma do art. 46, do Código Penal e que eventual descumprimento do ANPP ocasionará 
o oferecimento da denúncia, não se vislumbrando a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF; e (iii) 
que houve a apreensão de todo o pescado, o qual foi doado para instituição beneficente. Precedente: PIC 1.33.007.000270/2020-14 (585ª SO). 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). 176) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - AMAZONAS Nº. 1.13.000.001835/2015-68 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1876 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DA BR-307/AM. TERRAS INDÍGENAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a regularidade do licenciamento ambiental 
das obras de manutenção e recuperação da BR-307/AM, do km 00 ao km 204, entre São Gabriel da Cachoeira/AM e o Distrito de Cucuí, no mesmo 
município, com trechos interceptando o Parna Pico da Neblina, a Rebio Estadual Morro dos Seis Lagos, a TI Balaio e o entorno da TI Yanomami, no 
Amazonas, tendo em vista que: (i) a Secretaria de Estado Desenvolvimento Sustentável (à época) e a Funai autorizaram, respectivamente, por meio da 
Autorização n. 016/2008 e por manifestação favorável contida em ofício, as obras nos pontos em que interferem com a Rebio estadual e com as populações 
indígenas; (ii) no procedimento de licenciamento ambiental, então tramitado junto ao Ibama, ao se manifestar no processo de concessão de Autorização 
Direta para a obra, o ICMBio - Parna Pico da Neblina reconheceu que A BR 307 em tela é declarada como de interesse estratégico da Nação Brasileira 
e concedeu Autorização Direta, consoante Parecer n. 04/2013/Parque Nacional do Pico da Neblina - ICMBio; (iii) já o Ibama se manifestou, por meio do 
PAR 02001004102/2015- 12 Cotra/Ibama, no sentido de ser `passíveis de liberação as atividades de manutenção e conservação na Rodovia BR- 307/AM, 
do km 0 ao km 42, desde que restritas à plataforma estradal existente, com recuperação de atoleiros e sem qualquer alargamento e/ou 
limpeza/desmatamento lateral. As atividades que impliquem intervenção em área de preservação permanente e/ou supressão de vegetação dentro ou fora 
dessas áreas, incluindo implantação/substituição de bueiros e pontes, devem ser precedidas de Autorização de Supressão de Vegetação a ser emitida pelo 
Ibama, e no caso das áreas de apoio, tais como jazidas/áreas de empréstimo, bota-fora e canteiros, submetidas ao licenciamento estadual'; (iv) a Funai 
informou ao Exército e ao ICMBio a sua anuência às obras, apenas de conservação, no trecho em que há sobreposição com a TI Balaio; (v) os autos 
foram remetidos à SPPA que, em parecer técnico, consignou que houve participação de indígenas no processo de autorização para manutenção, 
conservação e restauração da BR-307 e sugeriu a realização de estudos criterioso sobre impactos a essas comunidades, tendo referido parecer sido 
remetido ao ofício especializado (5º Ofício) da PR/AM; e (vi) concluiu a Procuradora oficiante que, conforme as informações anexadas, os órgãos 
optaram pelo fracionamento da obra, sendo que no trecho interno às áreas protegidas foi colhida anuência da Funai e o ICMBio emitiu Autorização Direta 
com previsão de condicionantes, que foram atendidas ou estão em fase de atendimento, com o devido acompanhamento do órgão ambiental. Outrossim, 
não há elementos suficientes de dano ambiental a sugerir eventual ajuizamento de ACP, sendo suficiente o acompanhamento na esfera administrativa. 2. 
Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 6ª CCR, para 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). 177) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - 
AMAZONAS Nº. 1.13.000.002925/2019-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1913 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. REBIO 
UATUMÃ. PLANO DE MANEJO. IMPLANTAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para acompanhar o cumprimento de termo 
de compromisso firmado entre ICMBio, Associação Comunitária e empreendimento para a realização de ações de fiscalização na REBIO Uatumã, em 
atendimento ao previsto no artigo 5º do Decreto nº 99.277/1990 [A Centrais Elétricas do Norte do Brasil (ELETRONORTE) deverá prestar apoio logístico 
e financeiro às atividades de implantação e manejo dessa unidade de conservação], localizada no Estado do Amazonas, tendo em vista que, segundo a 
Procuradora oficiante: (i) foi realizado novo acordo entre as partes para que a empresa depositasse para o ICMBio o valor de R$ 4,8 milhões em três anos 
para contratação de profissionais, prevista no plano de trabalho elaborado pelo citado instituto para a fiscalização da UC, após reunião mediada pelo MPF 
com a assinatura do Termo de Compromisso; e (ii) consta nas informações os autos o comprovante de recolhimento do valor de R$ 930.000,00 (uma 
parcela), portanto, como encontra-se regular a execução das obrigações assumidas, não há medidas adicionais a serem diligenciadas no presente momento. 
2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 178) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - BAHIA Nº. 1.14.000.002282/2019-57 - Eletrônico - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1906 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO. BENS MÓVEIS. TRANSFERÊNCIA DE ACERVO. CENTRO DE ESTUDOS DAS CIÊNCIAS HUMANAS. 
IPHAN. ACOMPANHAMENTO. REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para acompanhar as providências relacionadas à guarda e manutenção dos acervos que se encontravam no imóvel que sediava o Centro de Estudos das 
Ciências Humanas (CECH), em Salvador/BA, uma vez que o imóvel foi vendido e precisa ser desocupado, tendo em vista que: (i) o Iphan informou que, 
até o momento, segue adotando o entendimento da Nota n. 00004/2020/PROT/PFIPHANBA/PGF/AGU, exarada pela Procuradoria Federal junto ao 
IPHAN na Bahia, a qual assim recomendou: `[...] persistir nas tratativas administravas perante o Centro Cultural com vistas a regularização, e, considere-
se, que a hipótese de judicialização não seria a alternava viável, de logo, visto que, além das irregularidades apresentadas, haveria de parametrizar o dano 
e sua extensão, ainda que se trate de dano arqueológico'; e (ii) conforme concluiu o Membro oficiante, o objeto do presente apuratório se encontra com 
o pleno e devido acompanhamento pelo Iphan, órgão responsável por tal atividade, tendo sido inclusive consultado o corpo jurídico que atua junto a esta 
Autarquia Federal, que indicou que devem ter continuidade, na via administrativa, as tratativas perante o Centro Cultural, sendo que a hipótese de 
judicialização não seria, por ora, alternativa aconselhável. 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). 179) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA Nº. 1.14.006.000095/2021-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
– Nº do Voto Vencedor: 1359 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. 
INFORMAÇÃO FALSA NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). PORTE ECONÔMICO DE EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de notícia 
de fato criminal instaurada a partir de encaminhamento de procedimento pelo MP Estadual, para apurar o delito do art. 299 do Código Penal, consistente 
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na apresentação de informações falsas quanto ao porte econômico de empresa no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e 
Utilizadoras de Recursos Naturais (CTF/APP), exercício de 2012, no Município de Salvador/BA, tendo em vista que: (i) os fatos apurados constituem 
infração administrativa prevista no art. 82 do Decreto 6.514/2008, sujeita a multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais); (ii) não há notícia de dano ambiental em decorrência da infração cometida; e (iii) as medidas adotadas pelo órgão ambiental, com aplicação de 
multa administrativa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aplicando-se ao caso a Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: NF 
Criminal nº 1.14.004.000152/2021- 64 (585ª SO) e nº 1.18.000.000501/2021-39 (586ª SO). 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). 180) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - CEARÁ/MARACANAÚ Nº. 1.15.000.001430/2021-01 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 1872 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. DIFICULTAR ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. PREPS. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar 
eventual prática do delito tipificado no art. 69 da Lei nº 9.605/98, consistente em dificultar a ação do poder público no exercício da atividade de 
fiscalização ambiental por não possuir o equipamento de rastreamento PREPS na embarcação Padre Cícero, no Município de Fortaleza/CE, tendo em 
vista que, conforme consignado pelo membro oficiante: (i) a imposição do dever de colocar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento 
remoto decorre de uma instrução normativa e não de lei penal; (ii) os verbos nucleares do tipo penal (obstar ou dificultar) sugerem uma conduta voltada 
a prejudicar a ação fiscalizatória, ou seja, a não aquisição do equipamento teria esta finalidade específica, o que não fica evidente ou mesmo sugerido 
nos autos; e (iii) são suficientes as medidas adotadas na esfera administrativa, com a aplicação de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 
nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.15.000.000616/2021-35 (586ª SO). 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). 181) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.002289/2020-38 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1767 – Ementa: RECURSO. DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. CRIADOURO. PASSERIFORMES. SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE 
CRIAÇÃO AMADORA DE PÁSSAROS (SISPASS). ANILHA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em notícia de fato criminal 
instaurada para apurar suposta prática em notícia de fato criminal instaurada para apurar possível crime previsto no artigo 29, caput e § 1º, inc. III, 
consistente manter em cativeiro dois espécimes da fauna silvestre nativa (um Gnorimopsar chopi e um Amazona aestiva), sem a devida permissão, licença 
ou autorização da autoridade ambiental competente, em Brasília/DF, tendo em vista: (i) que existe interesse federal no monitoramento da atividade de 
criador amador no país, tendo sido concebido, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sistema para o 
controle da criação de pássaros silvestres por cidadãos, que possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal, restando 
configurada a relevância da temática para o MPF, conforme o Enunciado nº 58 - 4ª CCR; e (ii) o fato de haver Acordo de Cooperação Técnica para a 
Gestão Compartilhada dos Recursos Faunísticos no Ente Estadual, não afasta o interesse federal na questão, poiso SisPass é sistema criado e gerido pelo 
Ibama, permanecendo o interesse federal em monitorar as atividades dos criadores amadoristas de passeriformes silvestres nativos, nos termos do voto 
deliberado nos autos do precedente: NF nº1.22.005.000057/2019-64, pelo CIMPF. 2. Voto pela manutenção da decisão recorrida, de não homologação 
da declinação de atribuições, om remessa dos autos ao CIMPF. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo 
não provimento do recurso no âmbito deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/CIMPF - CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF para análise, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 182) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - DISTRITO FEDERAL Nº. 1.16.000.003264/2016-75 - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1824 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO. RESÍDUOS SÓLIDOS. DEPÓSITO DE ENTULHOS. ÁREA PÚBLICA. TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para eventual irregularidade na disposição de terra e entulho em área pública, em total inobservância da legislação ambiental, pelo Tribunal 
de Contas da União, em Brasília/DF, tendo em vista que: (i) foi firmado o Termo de Compromisso nº 127, entre o IBRAM e o TCU visando a recuperação 
do dano ambiental; e (ii) foi instaurado procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento do Termo firmado. 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). 183) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.16.000.003279/2020-10 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1227 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DIRETOR DO MUSEU HISTÓRICO NACIONAL (EDITAL Nº 9/2020). SUPOSTAS 
ILEGALIDADES. EDITAL SIMILAR AO EDITAL Nº 8/2019 REVOGADO PELO IBRAM. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA À 1ª CCR. 1. Não 
tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de notícia de fato instaurada a partir de representação, para apurar supostas irregularidades no 
edital nº 9/2020, editado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), visando ao provimento do cargo de Diretor do Museu Histórico Nacional, em 
substituição ao edital nº 8/2019, revogado pelo Ibram, que tinha o mesmo objetivo, em razão da Portaria nº 13.623 do Ministério da Economia, que 
determinou o redimensionamento do quantitativo de Unidades Administrativas de Serviços Gerais (Uasg), na administração pública federal, e ainda, 
segundo a representação, o novo edital seria essencialmente igual ao anterior, revelando injustificada a revogação do anterior e a edição de um novo 
edital, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos da Resolução 
CSMPF nº 20/2006. 2. Voto pelo não conhecimento, com a remessa dos autos à 1ª CCR, para eventual exercício de suas atribuições revisionais. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
184) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BALSAS-MA Nº. 1.19.005.000035/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 930 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. IRREGULARIDADE NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL (CTF). 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato 
criminal instaurada para apurar possíveis delitos previstos nos 68 e 69-A da Lei nº 9.605/1998, consistente em inserir informações falsas, enganosas ou 
omissas nos sistemas oficiais eletrônicos de controle (Cadastro Técnico Federal), quanto ao porte econômico da empresa no ano de 2014, com o fim de 
diminuir o pagamento da taxa TCFA, no Município de Mirador/MA, tendo em vista que: (i) a conduta descrita nos autos não encontra descrição tipificada 
na Lei nº 9.605/1998, mas infração administrativa tipificada no art. 82 do Decreto nº 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas 
ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações e dá outras providências; (ii) não se constatou dano 
ambiental no caso concreto; e (iii) sem desconsiderar a independência e autonomia das esferas cível, penal e administrativa, as informações dos autos 
demonstram que a adoção de medidas pelo órgão ambiental, com aplicação de multa administrativa (R$ R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e 
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quinhentos reais) atendeu aos objetivos de repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta no caso concreto, de modo que alcançados o caráter 
retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. 2. Dispensada 
a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do 
arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do 
voto do(a) relator(a). 185) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MATO GROSSO/DIAMANTINO Nº. 1.20.000.001651/2017-25 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1914 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE 
TRECHO DA BR 242. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo de acompanhamento instaurado para monitorar os possíveis impactos 
ambientais decorrentes da edificação da BR 242 no Estado de Mato Grosso, notadamente o trecho que liga os Municípios de Gaúcha do Norte/MT e 
Querência/MT, tendo em vista que foi emitido Termo de Referência para elaboração dos estudos ambientais e encaminhado aos cuidados do DNIT em 
2019, bem como aguarda o protocolo dos estudos ambientais para continuidade do processo de licenciamento ambiental, segundo afirmações do IBAMA, 
portanto, não há fundamentos legais para a continuidade do feito, pois o empreendimento está seguindo os tramites procedimentais de forma satisfatória. 
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). 186) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COXIM-MS Nº. 1.21.004.000085/2020-62 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1711 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE (APPs). MARGENS DOS RIOS TAQUARI E COXIM. 1. Tem atribuição o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul para 
atuar em procedimento preparatório cível instaurado para apurar construções irregulares em áreas de preservação permanente, margens dos Rios Taquari 
e Coxim, no Município de Corumbá/MS, tendo em vista que: (i) o local/trecho dos referidos cursos d'água em que ocorreu o ilícito ambiental é de domínio 
do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme informa a Nota Técnica nº 71/2020/SPR, da Agência Nacional de Águas (ANA); e (ii) não há indícios 
mínimos de lesão a unidades de conservação federais e suas respectivas zonas de amortecimento, rios federais, terras indígenas, terrenos de marinha, 
bens tombados pelo Iphan e seu entorno, ausente, portanto, lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, 
para atrair a competência da Justiça Federal, nos termos exigidos pelo art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. (Precedentes: IC nº 
1.21.006.000041/2014-74 583ª Sessão Revisão-ordinária - 24.2.2021; PP nº 1.21.006.000051/2020-58 - 584ª Sessão Revisão-ordinária - 17.3.2021). 2. 
Representante comunicado acerca do declínio de atribuições, nos termos do Enunciado 9/4ª CCR. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 187) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE P. PORA/BELA VISTA Nº. 1.21.005.000172/2009-02 - Relatado por: 
Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1815 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL. PRESERVAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BENS HISTÓRICOS. CASTELINHO E ESTAÇÕES 
DE ESTRADA DE FERRO. PONTA PORÃ/MS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a insuficiência e a precariedade da 
atuação do Poder Público, especialmente do Iphan e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em defesa da preservação de bens materiais de 
relevante valor cultural na região de Ponta Porã/MS, tais como a antiga sede da Guarda do Território Federal de Ponta Porã/MS (Castelinho), além de 
estações e trechos da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), tendo em vista que, a partir da reunião ocorrida em 11/03/2021, entre o MPF, Iphan, 
Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e diversos representantes de municípios da área de atribuição da PRM Ponta Porã/MS, concluiu-se: (i) no 
geral, que os bens de interesse da União já identificados estão em bom estado de conservação, ainda que nem todos tenham sido identificados; (ii) 
considerando que ainda pende de análise de aproximadamente 200 (duzentos) locais de interesse da União e havendo necessidade de uma atuação 
interinstitucional integrada não exclusiva do Iphan, bem como a "Retirada de Laguna" ser o evento histórico mais importante no âmbito da atribuição da 
referida PRM, foi criado, outrora, um Fórum de Discussão de questões afetas à "Rota da Retirada da Laguna", atualmente inativo, que teve por escopo a 
análise de dados históricos nos municípios de Bela Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Aquidauana e Anastácia/MS, e era composto pelo 
Conselho Estadual de Turismo (coordenador), representantes do Iphan, da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul, da UEMES, da UFMS e Outros; 
e (iii) o Membro oficiante determinou a instauração Procedimento Administrativo para "acompanhar a reativação do Fórum de Discussão sobre questões 
afetas à 'Rota da Retirada da Laguna', com o objetivo de identificar os bens de valor histórico, artístico e cultural de interesse da União nos municípios 
de competência da Procuradoria da República no Município de Ponta Porã/MS". 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). 188) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COXIM-MS Nº. 1.21.006.000063/2018-68 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1805 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. EDIFICAÇÃO. RIO ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar 
em inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos ambientais decorrentes da edificação em área de preservação permanente, às margens do Rio 
Taquari, no município de Coxim/MS, tendo em vista que: (i) a Agência Nacional de Águas informou que o curso d'água junto ao qual fora supostamente 
edificada obra de engenharia não pertence à União, mas ao Estado de Mato Grosso do Sul; e (ii) não se verifica qualquer ofensa a bens, serviços ou 
interesses da União, autarquia e/ou empresa pública federal, a justifica a atuação Ministério Público Federal. 2. Representante comunicado acerca de 
promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 189) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.000.003664/2016-83 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 363 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGENS. GT MINERAÇÃO. BARRAGEM CEMIG II. JUDICIALIZAÇÃO E TERMO DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir da Ação Coordenada de Segurança de Barragens de 
Mineração (GT Mineração da 4ª CCR), para apurar a segurança da Barragem de Mineração denominada Cemig II (Complexo Pontal/Cauê), de 
responsabilidade da Empresa VALE S/A, situada na cidade de Itabira/MG, tendo em vista que: (i) foi ajuizada a ACP 5000548-58.2019.8.13.0317, pelo 
Ministério Público Estadual, que abrange o objeto do presente IC, inclusive com pedido e deferimento de Tutela de Urgência inaudita altera pars, pelo 
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Itabira, conforme consta da petição inicial anexa, tendo sido observado analógica o Enunciado 11 da 4a CCR; (ii) 
o MPMG firmou, em 03/06/2019, um TAC com a Empresa Vale S/A, para fins de cumprimento das medidas liminares determinadas na tutela deferida 
na citada ACP, sobretudo contratação de empresa terceira interveniente e independente denominada Aecom do Brasil Ltda, que prestará serviços de 
auditoria técnica externa (independente) nas áreas geológica-geotécnica, hidrologia, hidráulica, segurança de barragens, preparo e resposta para a 
emergência das estruturas, com objetivo de esta fornecer informações estratégicas de segurança e resposta de emergências em relação a questões de 
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segurança e mobilização/desocupação da população local na área impactada pela referida Barragem; (iii) no TAC firmado, ficou estabelecido que a 
auditoria externa, apresentará relatórios (inicialmente quinzenais e depois mensais) ao MP/MG sobre providências implementadas e sobre a condição de 
estabilidade das estruturas da barragem auditadas aos órgãos competentes, (iv) o TAC abrangeu a adoção das medidas adequadas, tecnicamente indicadas 
para a garantia de maior segurança da estrutura, bem como da população local potencialmente afetada; (v) o barramento se destina à contenção de 
sedimentos, possui método construtivo a jusante e não a montante; e (vi) conforme consignado pelas Procuradoras da República oficiantes no feito, as 
informações do Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração não apresentam indícios de anormalidade e/ou discrepância, não apresentando 
problemas quanto à estabilidade física e hidráulica, nos termos da Nota Técnica 01/20 da 4ª CCR/MPF, não havendo, portanto, nesse momento, 
necessidade de adoção de medidas pelo MPF, tanto judiciais como extrajudiciais. 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). 190) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UBERABA-MG Nº. 1.22.002.000084/2021-81 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1799 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. 
POLUIÇÃO HÍDRICA. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato cível instaurada para 
apurar eventuais irregularidades praticadas pela empresa Petrobras Transporte S/A (Transpetro), consistentes em não apresentar estudos técnicos, 
solicitados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), quanto a contaminação de águas subterrâneas pelo vazamento de combustível furtado 
do Duto OSBRA, nos Municípios de Uberaba e Monte Alegre de Minas, ambos no Estado de Minas Gerais, tendo em vista que, conforme consignou o 
Membro oficiante: (i) as águas subterrâneas são bens do Estado, nos termos do art. 26, I, da Constituição da República; e (ii) a área supostamente 
contaminada não se encontra em terreno de domínio da União, não havendo, portanto, indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, 
suas autarquias ou empresas públicas, para atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. 2. Dispensada a comunicação 
do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de 
atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio de atribuição, nos termos 
do voto do(a) relator(a). 191) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE IPATINGA-MG Nº. 1.22.010.000030/2019-01 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 972 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SEGURANÇA DE BARRAGEM. BARRAGENS MALAQUIAS E SANTO ANTÔNIO. 
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO DIAS/MG. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a efetiva implantação da Política Nacional de 
Segurança de Barragens em relação às barragens Malaquias e Santo Antônio, situadas no Município de Antônio Dias/MG, sob responsabilidade da 
empresa Niki Mineração, Comércio e Exportação Ltda., tendo em vista que: (i) a Resolução ANM n. 13/2019 não se aplica aos empreendimentos porque 
regulamenta a segurança de barragens com alteamento à montante, enquanto que a barragem Malaquias e Santo Antônio são provenientes do método 
construtivo de Etapa Única, considerado o mais seguro entre os métodos conhecidos; (ii) a barragem Malaquias teve seu descadastramento aprovado em 
17/05/2018, está classificada na classe C - Categoria de risco alto e dano potencial associado baixo, enquanto que a Barragem Santo Antônio não está 
inserida no Política Nacional de Segurança das Barragens (PNSB) por não preencher nenhum dos requisitos exigidos pela Lei 12.334/2010, estando 
garantida a publicidade dos dados dos empreendimentos pelo meio informatizado; (iii) segundo asseverou a ANM, o conjunto dos instrumentos das 
barragens não indicam nenhuma seção com fator de segurança inferior ao mínimo indicado na Norma ABNT/NBR 13.028/2017 ou especificado em 
projeto, inexistindo situação alguma com potencial de comprometimento da segurança das estruturas; (iv) o Parecer Técnico n. 194/2019-SPPEA, 
elaborado pela Perícia do MPF, conclui que, por hora, não há motivos técnicos que justifiquem a atuação do MPF nas barragens Malaquias e Santo 
Antonio, ante a descaracterização da primeira e o pequeno porte da segunda, sugerindo o arquivamento do feito; e (v) atendida diligência requerida pela 
4ª CCR na 569ª Sessão Ordinária, de 03/06//2020, no sentido de prestação de informações complementares, não se vislumbra a necessidade de adoção, 
ao menos neste momento, de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. Precedente: IC n. 1.34.023.000103/2016-43 (586ª SRO, 
de 28/04/2021). 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). 192) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS-MG Nº. 
1.22.011.000151/2020-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1900 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. PRODUTO CONTROLADO. 
RESÍDUO PERIGOSO. MOAGEM. DESCARTE. 1. Cabe o arquivamento de procedimento preparatório instaurado a partir de denúncia para apurar 
suposto dano ambiental em razão de empreendimento estar deixando os rejeitos oriundos do sistema de moagem (cilindro, cintas) a céu aberto e 
contaminando o solo com metais pesados como NI, CR, MN, MB, MO, Sete Lagoas/MG, tendo em vista que, segundo o Procurador oficiante: (i) a 
matéria estar sendo tratada no âmbito estadual (PP 1.22.011.000148/2020-54 e NF criminal 1.22.011.000147/2020-18 declinados); e (ii) inexistem meios 
para a obtenção de dados complementares, pois o manifestante não encaminhou informações de contato, bem como prestou esclarecimentos de forma 
genérica, portanto, não subsiste fundamentos para a continuidade do procedimento no âmbito do MPF, nos termos da Orientação nº 1/4ª CCR. 2. 
Impossibilidade de comunicação ao representante em razão da ausência de dados para conexão. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
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 POUSO ALEGRE-MG Nº. 1.22.013.000110/2021-42 - Eletrônico - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1833 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE 
FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA EXÓTICA. CAÇA. JAVALI EUROPEU (SUS SCROFA). ATIPICIDADE. DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. HOMICÍDIO CONSUMADO. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal autuada para apurar suposta ocorrência do crime do 
art. 29 da Lei 9.605/98, consistente na caça de javali europeu (Sus Scrofa) sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, 
tendo em vista que: (i) a conduta descrita não encontra conformação típica na Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98), pois ausente o elemento 
normativo do tipo espécie da fauna silvestre nativa ou em rota migratória; e (ii) a Instrução Normativa n. 03/2013-Ibama regulamenta o abate de javalis 
e não veda expressamente o uso de arma de fogo. 2. Necessidade de continuar no âmbito estadual a persecução penal acerca do delito de homicídio 
consumado, tipificado no art. 121, CP, ante a ausência de conexão instrumental ou probatória com o crime ambiental, bem como ausente interesse federal, 
nos termos do art. 109, I e IV, CF. 3. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 4. Voto pela homologação do arquivamento no tocante ao crime ambiental e pela declinação de atribuições para o Ministério Público 
Estadual quanto ao crime de homicídio. - 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). 194) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PARACATU/UNAÍ-
MG Nº. 1.22.021.000055/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1922 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostos danos ambientais decorrentes de 
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intervenção irregular (construção de cisternas) em área de preservação permanente existente na Comunidade Ribeirão de Areia, localizada no Município 
de Chapada Gaúcha/MG, tendo em vista que: (i) foram identificados pelo Instituto Estadual de Florestas apenas dois Barreiros Trincheira Familiares 
implantados em área de preservação permanente, sendo que a trincheira 173 está localizada a 78 (setenta e oito) metros do Rio Ribeirão de Areia, enquanto 
a trincheira 174 está a 90 (noventa) metros; (ii) segundo o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar Ambiental, as trincheiras possuem em média 
10 (dez) metros de cumprimento, 4 (quatro) metros de largura e 3 (três) metros de profundidade; (iii) conforme consignado pelo Membro oficiante, os 
impactos ambientais causados são insignificantes, não gerando o comprometimento da biota, aplicando-se ao caso em análise a ressalva disposta no art. 
9º do Código Florestal brasileiro (possibilidade de acesso de pessoas e animais em áreas de preservação permanente para obtenção de água e para 
realização de atividades de baixo impacto ambiental); e (iv) é considerada como atividade de baixo impacto ambiental, consoante o art. 3º, X, 'b', do 
Código Florestal, a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito 
de uso da água, quando couber. Nos termos do art. 12, §1º, III da Lei nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos), independem de outorga do 
Poder Público as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes. 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). 195) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - MINAS GERAIS Nº. 1.22.024.000156/2017-56 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1807 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. EMPREENDIMENTO 
MINERÁRIO. IRREGULARIDADES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito 
civil instaurado para apurar eventual irregularidade no requerimento de registro de licença, junto ao DNPM, em razão de possível omissão por parte do 
requerente, da existência anterior de contrato de compra e venda do imóvel, além de possível irregularidade na licença expedida pelo CODEMA de 
Mariana/MG, para fins de extração mineral na localidade denominada "Volta do Girau", Distrito de Monsenhor Horta, tendo em vista que, segundo 
consignou o Membro oficiante: (i) as informações contidas nos autos demonstram que se trata de exploração minerária de natureza local, ficando os 
eventuais danos circunscritos à região; (ii) não se vislumbra possibilidade de responsabilização da União, da ANM, do IBAMA, do ICMBio, do IPHAN 
ou outro ente federal por nenhuma omissão no dever de fiscalização da atividade de mineração em apuração; e (iii) não há indícios de dano ambiental, 
efetivo ou potencial, a bem do domínio federal ou sob a gestão ou 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, nos termos exigidos pelo art. 109, I e IV, CF e Enunciado nº 7 - 4ª CCR, a justificar a atuação do Ministério 
Público Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. 
Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 196) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000506/2019-87 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1643 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. AGROTÓXICOS. POLUIÇÃO 
HÍDRICA. 1. Não cabe a declinação de atribuições ao Ministério Público estadual de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível 
poluição hídrica por agrotóxicos, fato noticiado em 06/11/2018 e ocorrido no Ramal do Braço Grande, localizado na Rodovia PA 140, Ramal Vila 
Socorro, zona rural, Município de Tomé-Açu/PA, tendo em vista que a inconclusão da perícia sobre o local do fato não justifica a homologação da 
declinação no presente momento, sendo mister o retorno dos autos para diligências: (i) requisitar vistoria do Ibama ou órgão ambiental estadual na 
comunidade para verificar a ocorrência do dano e coletar dados (amostras de água e flora) para análise laboratorial, para coleta das coordenadas 
geográficas para localização exata do local da infração e identificação do empreendimento lindeiro; (ii) requisitar informações à SPU e ao INCRA para 
confirmar se a área da infração é de domínio federal; e (iii) cumprimento do despacho PR-PA-00043440/2020, para o envio de ofício ao empreendedor. 
Precedente: JF-RDO-0001633- 39.2019.4.01.3905-PROINV (559ª SO, de 20/11/2019). 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições, 
determinando o retorno dos autos para diligências. - 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). 197) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.000657/2021-50 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1803 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. ANIMAIS SILVESTRES. TRANSPORTAR. 
ORIENTAÇÃO 1 - 4ª CCR. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual prática do delito tipificado no art. 29, § 
1º, III, da Lei nº 9.605/1998, decorrente do transporte de 2 (dois) pássaro da espécie Curió (Oryzoborus angolensis), no interior da RESEX Ipaú-Anilzinho, 
sem autorização da autoridade ambiental competente, no município de Baião/PA, tendo em vista que restou demonstrada a suficiência da medida 
administrativa adotada pelo órgão ambiental competente, consistente na aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a apreensão 
do pássaro e sua restituição ao meio ambiente, sem maus tratos ou outros danos, ante a diminuta extensão do impacto ambiental, circunstâncias que 
autorizam a aplicação da Orientação nº 1 da 4ª CCR. Precedente: Voto 8101/2018 - 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). 198) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 1.23.000.000710/2021-12 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1869 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. FAUNA. PESCA. COMERCIALIZAÇÃO DE CARANGUEJO. PERÍODO DE DEFESO. 1. Cabe o arquivamento 
de notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, inciso III, da Lei 9605/1998, referente 
a conduta de comercializar 104,2 (cento e quatro vírgula dois) Kg de caranguejo uçá provenientes da Reserva Extrativista Marinha Caeté Taperaçu, em 
seu período de defeso, no Município de Bragança/PA, tendo em vista que: (i) em pesquisa no Aptus, no Radar e em fontes abertas não foram localizados 
outros procedimentos contra o investigado; (ii) ainda que a quantidade de espécimes capturada seja relevante, os animais foram devolvidos vivos para o 
seu habitat, o que impediu a ocorrência de dano ambiental; e (iii) o órgão ambiental aplicou multa administrativa no valor de R$ 5.568,00 (cinco mil, 
quinhentos e sessenta e oito reais). 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 recomendação de que, em casos futuros, como medida complementar, seja firmado 
Termo de Ajustamento de Conduta com o infrator, com fins educativos, prevendo a participação de curso sobre a importância de preservar o meio 
ambiente, bem como a prestação de serviços comunitários. - 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 - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.001259/2020-70 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1640 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. MANGUEZAL. ATERRAMENTO. PRAIA DE AJURUTEUA. MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar o aterramento irregular de manguezal na Praia de Ajuruteua, Município de Bragança/PA, 
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tendo em vista que: (i) de acordo com as diligências empreendidas, não houve o aterramento de manguezal, mas sim intervenção em área próxima, que 
está licenciada pelo órgão ambiental municipal; e (ii) não foram registrados danos ambientais a serem recuperados, inexistindo justa causa para a 
responsabilização no âmbito cível e criminal, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 
87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 200) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARA/CASTANHAL Nº. 
1.23.000.002144/2018-88 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1880 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. DEPÓSITO IRREGULAR DE 
MADEIRA. USO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. 1. Cabe o arquivamento de procedimento investigatório criminal instaurado para 
apurar em tese os delitos dos arts 46 e 51 da Lei 9.605/98, consistente no depósito irregular de 12 m³ de madeira e porte de motosserra sem a licença 
ambiental competente, no entorno da Resex Arióca Pruanã, praticados em tese por C.M.C.P., tendo em visa que, conforme consignado pelo membro 
oficiante: (i) em relação ao porte de motosserra (auto de infração 034124-B), a questão encontra-se judicializada sob os nªs JF-PA-0008162-
02.2013.4.01.3900- PROINV e JF-PA-0034828-06.2014.4.01.3900-PROJE; e (ii) quanto ao depósito irregular de 12 m³ de madeira, os fatos encontram-
se acobertado pela prescrição, considerando a pena máxima abstratamente cominada ao delito, vez que já se passaram quatro anos desde 4 de setembro 
de 2013, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal. 2. Quanto ao suposto crime de ameaça contra o gestor da unidade (art. 147 do Código Penal), 
não se tem notícia de representação do ofendido, o que implicaria a decadência pelo decurso do tempo e, ainda que houvesse, já ocorreu a prescrição pela 
pena máxima abstratamente cominada ao delito. 3. Na esfera cível, considerando que a investigada vinha realizando atividade ilegal de beneficiamento 
e comercialização de madeira, a procuradora oficiante determinou a instauração de procedimento cível, visando promover a responsabilização civil pelos 
danos causados ao meio ambiente. 4. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 5. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 201) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA 
Nº. 1.23.002.000366/2020-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1879 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Cabe o arquivamento de PIC instaurado 
para apurar em tese o crime do art. 50 da Lei 9.605/98, em razão da destruição de 182,34 (cento e oitenta e dois vírgula trinta e quatro) ha de floresta 
nativa, de vegetação primária, objeto de especial preservação, em área da Amazônia Legal, sem autorização ou licença da autoridade ambiental 
competente, na Fazenda Três Irmãos, no Município de Placas/PA, tendo em vista: (i) consignou o Membro oficiante que, na seara cível, o dano em 
questão corresponde ao objeto da Ação Civil Pública 1000332- 20.2017.4.01.3902, em trâmite no 2º Ofício da PRM-Santarém, área PRODES 15990 
(conforme Demonstrativo de Alteração de Cobertura Florestal constante do Auto de Infração), no âmbito do Programa Amazônia Protege, cujo pedido 
inclui a reparação ambiental de 93,55 (noventa e três vírgula cinquenta e cinco) ha na mesma área e contra o mesmo demandado nos presentes autos; e 
(ii) em relação à questão criminal, concluiu o Membro oficiante que inexiste linha investigativa idônea a ser seguida para perquirir a autoria do crime, 
uma vez que não há elementos que vinculem o ato penalmente relevante ao autuado que, apesar de titular do CAR do terreno, não assumiu a autoria do 
dano. 2. Cabe, outrossim, o arquivamento do procedimento criminal 1.14.23.002.000364/2020-71, apenso aos autos, referente ao mesmo imóvel (Fazenda 
Três Irmãos), tendo como objeto a área do PRODES 16023, que aponta o desmatamento de outros 153,92 ha (cento e cinquenta e três vírgula noventa e 
dois hectares de floresta), tendo em vista que, por sua vez, são objeto da Ação Civil Pública 1000333-05.2017.4.01.3902, no âmbito do Programa 
Amazônia Protege, cujo pedido inclui a reparação ambiental de 69,2 (sessenta e nove vírgula dois) ha, contra o mesmo demandado. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - 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 ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000083/2021-90 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1710 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. 1. 
Não cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar a supressão/destruição de 6,84 (seis vírgula oitenta e quatro hectares), de área 
de vegetação nativa, equivalente a 7(sete) campos de futebol, no Bioma Amazônico, Município de Vitória do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) não há 
indícios nos autos de que se trata de agente que praticou o ilícito para o sustento próprio e de sua família, não se aplicando ao caso a excludente de 
ilicitude prevista no art. 50-A da Lei 9.605/98; (ii) em razão de a área suprimida ser significante, pois equivale ao tamanho de 7 (sete) campos de futebol, 
bem como atualmente o Bioma Amazônico estar sofrendo grandes desmatamentos, a flexibilização de normas ambientais teria como consequência o 
fomento/aumento do desmatamento na citada Região; (iii) as informações prestadas nos autos demonstram serem insuficientes as medidas adotadas pelo 
órgão ambiental, embargo da área e aplicação de multa administrativa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de modo que ainda não restam 
alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da norma, devendo o feito prosseguir para fins de 
recuperação da área ou compensação ambiental pelo dano ambiental praticado. 2. Entretanto, ainda que evidenciada a necessidade de prosseguimento da 
persecução penal, recomenda-se ao Membro oficiante oferecer eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal, tendo como condição o efetivo 
recolhimento integral da multa, recuperação da área degradada e/ou compensação pelo dano ambiental provocado, caso estejam presentes os requisitos 
previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. 3. Quanto à questão civil, devem ser demonstradas as ações adotadas em tal esfera, no sentido de 
responsabilizar o agente pelo ilícito civil ambiental causado ao meio ambiente local, ou justificar de formar razoável o motivo de não o fazer, em 
observância aos Enunciados 55 e 56 desta 4ª CCR. 4. Voto pela não homologação do arquivamento, sem prejuízo de oferecimento de eventual proposta 
de Acordo de Não Persecução Penal, preferencialmente tendo como condições a comprovação do integral pagamento da multa aplicada; facultando-se 
ainda, 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 de arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 203) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA Nº. 1.23.003.000103/2021-22 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1816 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CÍVEL. MEIO 
AMBIENTE. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. RESEX VERDE PARA SEMPRE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato cível 
instaurada para apurar os danos ambientais resultantes da derrubada de uma árvore para a extração de 4 (quatro) m³ de madeira serrada (essência Angelim 
Pedra), do interior da Reserva Extrativista Verde Para Sempre, sem autorização da autoridade competente, no Município de Porto de Moz/PA, tendo em 
vista que: (i) conforme consignado pela Procuradora da República oficiante, não há notícias de novas autuações contra o infrator; e (ii) as informações 
prestadas nos autos demonstram a suficiência das medidas adotadas pelo órgão ambiental competente, de apreensão do veículo e da madeira, depositados 
em favor da Associação de Pescadores ASPAR, além da lavratura de Auto de Infração, com aplicação de multa administrativa no valor de R$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos reais), de modo que alcançados o caráter retributivo e a finalidade de prevenção geral, dirigidos a todos os destinatários da 
norma, nos termos da Orientação nº 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 1.23.003.000533/2020-63, 588 ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante 
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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). 204) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000108/2021-35 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1373 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROPRIEDADE PRIVADA. 1. Tem atribuição 
o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da 
Lei 9.605/98), consistente em destruir 730,59 (setecentos e trinta vírgula cinquenta e nove) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, 
do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de 
comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº ZZW9VZUQ, lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela 
União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área privada; e (ii) a mera atuação 
administrativa do Ibama no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 
586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia 
Protege. - 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). 205) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000112/2021-01 - Eletrônico 
- Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1382 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. 
NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. PROPRIEDADE 
PRIVADA. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a suposta prática de crime 
ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 622,76 (seiscentos e vinte e dois vírgula setenta seis) hectares de vegetação 
nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em 
vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº 9127081-E, lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área 
pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em 
área privada; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: 
NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis 
nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 206) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 
1.23.005.000124/2021-28 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1744 – Ementa: 
DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO DE ABATE DE BOVINO (MATADOURO). AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 1. Tem atribuição o 
Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada a partir de peças de informações do Ibama, para apurar infração ambiental, 
em tese, praticada por L. M. A., consistente em fazer funcionar estabelecimento de abate de bovino (matadouro), sem licença do órgão ambiental 
competente, no interior da Chácara São José, no Município de Santana do Araguaia/PA, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, e 
segundo Relatório de Fiscalização do Ibama, não há qualquer indício de que os fatos ocorreram em área de domínio federal, não se verificando prejuízo 
a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, nos termos do artigo 109, inciso IV, da 
Constituição Federal. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 
3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 207) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000127/2021-61 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1362 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. MADEIRA. DEPÓSITO 
IRREGULAR. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal instaurada para apurar a possível prática dos crimes 
previstos nos artigos 46, parágrafo único, e 60 da Lei 9605/98, referente às condutas de ter em depósito 1.138,25 (mil cento e trita e oito vírgula vinte e 
cinco) m³ de madeira em tora e serrada de diversas espécies, sem licença ou autorização outorgada pela autoridade ambiental competente, bem como 
fazer funcionar estabelecimento de desdobro de madeira em tora, para produção de madeira serrada, sem licença ou autorização outorgada pela autoridade 
ambiental competente, em Cumaru do Norte/PA, tendo em vista que: (i) o Ibama informou que a área onde funcionava o estabelecimento irregular não 
está inserida em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs em rios federais e das terras 
indígenas, tratando-se de área privada, conforme relatórios de fiscalização; e (ii) não há comprovação de que a madeira apreendida seja proveniente de 
nenhuma das áreas citadas, não restando, assim, atraída a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso IV, da CF. Precedente: 
1.23.005.000287/2020-20. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão 
público. 3. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou 
pela homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 208) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000146/2021-98 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1385 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO. BIOMA AMAZÔNICO. APA ESTADUAL. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em notícia de fato criminal 
instaurada para apurar a suposta prática de crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98), consistente em destruir 715,76 (setecentos e quinze 
vírgula setenta e seis) hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, do bioma amazônico, sem autorização da autoridade ambiental 
competente, em São Félix do Xingu/PA, tendo em vista que: (i) consta no ofício de comunicação da Lavratura do Auto de Infração nº 2UG827BN, 
lavrado pelo Ibama, que o ilícito não ocorreu em área pertencente ou protegida pela União, a exemplo das Unidades de Conservação Federais, das APPs 
em Rios Federais e das Terras Indígenas e sim em área inserida dentro da APA Estadual Triunfo do Xingu; e (ii) a mera atuação administrativa do Ibama 
no feito não representa fator determinante para a fixação da competência federal. Precedente: NF 1.23.005.000043/2021- 28, 586ª SO. 2. Dispensada a 
comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação da 
declinação de atribuições, com a determinação da adoção pelo MPF das medidas cíveis cabíveis nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 
209) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA Nº. 1.23.005.000399/2019-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 282 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO 
INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). MEIO AMBIENTE. FLORA. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO DE ÁREA. BIOMA AMAZÔNICO. 1. 
Tem atribuição o Ministério Público Federal para atuar em PIC instaurado para apurar possível crime capitulado no art. 50 da Lei 9.605/98, consistente 
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no descumprimento de embargo do Ibama e impedimento de regeneração natural de uma área de 955,76 (novecentos e cinquenta e cinco vírgula setenta 
e seis) hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação (Bioma Amazônico), na Fazenda Arreatá/PA, no Município de Pau D'arco/PA, tendo 
em vista que existe interesse da referida autarquia ambiental na atuação, pois houve descumprimento de uma ordem federal lavrada pelo IBAMA. 
Precedentes: NF Criminal 1.23.005.000312/2020-75 e JF-ATM-1001077- 89.2020.4.01.3903-INQ. 2. Considerando que o autuado já é falecido desde 
2014, tendo a área sido objeto de embargo em 30/05/2018, a responsabilidade cível recairá sobre os seus herdeiros ou inventariantes, devendo ser 
instaurado procedimento cível específico para verificação do dano ambiental, considerando o interesse estratégico do MPF, em litisconsórcio com o 
Ibama, na forma do art. 109, inciso IV, da CF, em garantir a recomposição da área degradada e obter perante o Poder Judiciário indenizações relativas 
aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento, nos termos do Projeto Amazônia Protege. Precedente: 1.23.005.000219/2019-27. 3. 
Voto pela não homologação da declinação de atribuições, com observância do item 2. - 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). 210) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA Nº. 1.23.007.000294/2019-78 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 554 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE. 1. Tem atribuição o Ministério 
Público Federal para atuar em procedimento preparatório instaurado para apurar a responsabilidade cível decorrente da supressão de 2.053,09 ha (dois 
mil e cinquenta e três vírgula nove hectares) de floresta nativa, bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente, no Município de 
Goianésia do Pará/PA, tendo em vista que, a despeito da área ser de domínio privado, considerando a vasta área de vegetação suprimida, há interesse 
estratégico do MPF, em litisconsórcio com o IBAMA, na forma do art. 109, inciso IV, da CF, em garantir a recomposição da área degradada e obter 
perante o Poder Judiciário indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos derivados do desmatamento, nos termos do Projeto Amazonia 
Protege. Precedente: IC n. 1.32.000.001073/2017-14. 2. Voto pela não homologação do declínio de atribuições, com retorno dos autos ao membro 
oficiante para ajuizamento de Ação Civil Pública, nos moldes do Projeto Amazônia Protege. - 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). 211) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- PARANA Nº. 1.25.000.004310/2020-21 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1746 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO CONVERTIDO EM DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE RIO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em 
procedimento preparatório instaurado para apurar eventual dano ambiental decorrente de edificação em área de preservação permanente, nas margens do 
Rio Negro, no município de Rio Negro/PR, tendo em vista que: (i) o IBAMA informou que que a área em questão não se localiza dentro de área de 
preservação permanente, não se verificando qualquer ofensa a bens, serviços ou interesses da União, autarquia e/ou empresa pública federal, a justifica 
a atuação Ministério Público Federal no feito; e (ii) considerando eventual dano ambiental decorrente da edificação, necessário se faz a análise por parte 
do Ministério Público Estadual, visando atestar a regularidade da obra. 2. Voto pelo conhecimento da promoção do arquivamento como declinação de 
atribuições e pela sua homologação. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do declínio 
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 212) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - PARANA Nº. 1.25.007.000335/2020-95 - Eletrônico - 
Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1885 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL ARQUITETÔNICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PRESERVAÇÃO DO BEM TOMBADO. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventuais danos no Palacete de Visconde de Nácar, bem tombado pelo IPHAN e pelo 
Estado do Paraná, decorrente de retirada de telhas, estando o imóvel exposto às intempéries e já apresentando considerável apodrecimento das estruturas 
em madeira, perda de parte da alvenaria e elementos decorativos, entre outros, tendo em vista que: (i) foi firmado Termo de Compromisso visando a 
execução de obras emergenciais de conservação, confecção de projeto arquitetônico e execução de obras de recuperação total do imóvel; (ii) a Câmara 
Municipal de Paranaguá estã adotando as medidas necessárias para a recuperação e conservação do bem tombado; e (iii) foi instaurado procedimento 
administrativo para acompanhar o Termo de Compromisso firmando, visando o acompanhamento das obras de conservação e restauração do Palacete de 
Visconde de Nácar. 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). 213) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR Nº. 
1.25.008.000463/2019-95 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 974 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ESPÉCIE AMEAÇADA 
DE EXTINÇÃO. ARAUCÁRIA (ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA). MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a ocorrência de desmatamento de araucárias (Araucaria angustifolia), espécie da flora nacional ameaçada de extinção constante 
da Portaria MMA nº 443, de 17/12/2014, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade privada localizada na zona rural do Município 
de Ipiranga/PR, tendo em vista que: (i) não há nos autos informações sobre proposta de reparação cível, mediante replantio e compensação pelos danos 
ambientais provocados, dada a vulnerabilidade da espécie irregularmente suprimida, o caráter proter rem e imprescritibilidade do dano ambiental e 
independência das esferas cível e criminal; e (ii) há necessidade de adoção das medidas cíveis para a reparação do dano, sendo mister o retorno dos autos 
para diligências, consistente em quantificação e valoração do dano, mensuração da área suprimida, com destaque para a área do Auto de Infração 
Ambiental n. 137054, lavrado pela Polícia Ambiental, cujas as imagens evidenciam entorno com grande incidência de araucárias e desmatamento 
significativo entre 2016 e 2019. Precedente: IC - 1.24.000.000506/2020-83 (587ª SRO, de 19/05/2021). 2. Voto pela não homologação do arquivamento, 
com retorno dos autos para diligências. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 214) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA-PR Nº. 
1.25.009.000060/2021-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1854 – Ementa: 
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SUSCITADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARANÁ. NÃO CONHECIMENTO (ENUNCIADO Nº 15 DO GAB/PGR). DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE FATO 
CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. FAUNA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERIR INFORMAÇÕES FALSAS NO 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, em tese, a prática do delito previsto no artigo 299 do Código Penal, consistente em omitir e 
inserir informações falsas no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SisPass), no Município de 
Umuarama/PR, tendo em vista que existe interesse federal no monitoramento da atividade de criador amador no país, tendo sido concebido, pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Sistema para o Controle da Criação de Pássaros Silvestres por Cidadãos, que 
possibilita a expedição de anilhas de controle pelo órgão ambiental federal, nos termos do Enunciado nº 58 da 4ª CCR (Precedente: NF nº 
1.22.005.000057/2019-64 - 547ª Sessão Ordinária - 24.4.2019). 2. Na hipótese da não restar caracterizado o conflito negativo de atribuições suscitado 
pelo MPF, em face do MP Estadual, a CCR conhece da promoção como declinação de atribuições, considerando que ainda não houve sua apreciação 
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pelo Colegiado, conforme preconiza o Enunciado n° 15 do Gabinete do Procurador-geral da República. 3. Voto pela não homologação da declinação de 
atribuições ao MP Estadual, com atribuição do procedimento ao Membro Suscitante (MPF). - 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 
- PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001345/2021-51 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1689 – Ementa: RECURSO AO CIMPF. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. CONCESSÃO 
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LICENÇA DE PESQUISA SÍSMICA. CONDICIONANTE. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal 
para apurar o delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 devido à inobservância de condicionante relativa à Licença de Pesquisa Sísmica (LPS nº 
123/2018), em razão de o Ibama concluir que os Projetos de Controle da Poluição e de Educação Ambiental para Trabalhadores, previstos nas 
condicionantes específicas 2.4 e 2.8, respectivamente, não foram implementados de forma satisfatória, situados na Bacia Sedimentar de 
Pernambuco/Paraíba (Projeto Spectrum PE/PB) tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva estatal verificada na semana que foi interposto o 
recurso, pois os fatos ocorreram no período de 4.4.2018 a 28.5.2018, logo, levando em conta a pena máxima prevista para o delito acima tipificado (6 
meses de detenção), é imperioso reconhecer a prescrição do acontecimento narrado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal (3 anos), não sendo 
possível à adoção das medidas pertinentes a eventual persecução penal no caso em apreço (denúncia, transação penal, ANPP, etc). 2. Quanto ao âmbito 
civil, conforme asseverou a Procuradora oficiante o Ibama considerou como desprezível o dano ao meio ambiente, além da ausência de constatação de 
prejuízo à saúde pública. A autuação administrativa decorreu da inobservância de algumas diretrizes, inclusive de natureza eminentemente formal, como 
a não discriminação, no relatório de atividades, dos nomes das empresas para as quais foi destinada parte dos resíduos, assim como a realização de curso 
de capacitação com carga horária inferior à pactuada. 3. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de 
ofício ou remessa de órgão público. 4. Voto pelo provimento do recurso, com a consequente homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo provimento do recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). 216) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA - PERNAMBUCO Nº. 1.26.000.001667/2021-09 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº 
do Voto Vencedor: 1841 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NOTÍCIA DE FATO CRIMINAL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DE FERNANDO DE NORONHA. QUEIMA DE FOGOS EM DESACORDO COM O PLANO DE MANEJO. 
RÉVEILLON 2018/2019. 1. Cabe o arquivamento de notícia de fato criminal instaurada para apurar eventual irregularidade praticada pela Autarquia 
Territorial Distrito Estadual de Fernando de Noronha (ATDEFN), consistente em promover queima de fogos, no dia 1º de janeiro de 2019, às 00 horas, 
em desacordo com o plano de manejo da Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha/PE, tendo em vista que, conforme consignou o Membro 
oficiante: (i) a irregularidade praticada pela autarquia territorial (ATDEFN) não acarretou dano concreto à avifauna ou mesmo à flora local, mas apenas 
risco de eventual dano, o que não se demonstrou concretamente, restando configurada como infração administrativa, descrita no art. 90 do Decreto nº 
6.514/2008; e (ii) o órgão ambiental federal (ICMBio), aplicou multa administrativa, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo suficiente para 
repreender o autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. 2. Sob a ótica da 
tutela coletiva, tramitou na PR/PE o PA nº 1.26.000.001755/2019-88 com o objetivo de acompanhar as medidas adotadas pelo ICMBio para impedir a 
queima de fogos de artifício, no Arquipélago de Fernando de Noronha, bem como os desdobramentos da Recomendação nº 8/2018/MPF/PRPE/5OTC, 
por meio da qual se recomendou: i) ao Chefe da APA e do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha que se abstivesse de conceder autorização 
para a queima de fogos de artifícios na ilha, bem como realizasse a revogação/cancelamento das autorizações que porventura foram concedidos; ii) ao 
Presidente do ICMBio, que procedesse à revisão do item 4.14, "e" do Plano de Manejo da APA FN - Rocas - São Pedro e São Paulo, fazendo neste 
constar a proibição da queima de fogos no Arquipélago de Fernando de Noronha em qualquer época do ano (PR-PE-00024730). 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). 217) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE C.DE S.AG./PALMARE Nº. 1.26.008.000209/2020-93 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1722 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. AREIA. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório instaurado para apurar a prática de destruição de área coletiva com a utilização irregular de motosserra, máquina pesada e mineração irregular 
de areia, no Projeto de Assentamento Pedra Branca, em Primavera/PE, tendo em vista que: (i) para apuração dos fatos, houve a instauração de IPL junto 
à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, sendo que, em Relatório nº 1039495/2021, a Polícia Federal opinou que não houve extração ilegal 
de minério, mas apenas movimentação para nivelação de terreno; (ii) o projeto de assentamento em questão é de responsabilidade do Instituto de Terras 
e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco (ITERPE), autarquia estadual, portanto, não se visualiza responsabilidade do INCRA a ser apurada; e (iii) 
conforme consignado pelo Membro oficiante, eventuais conflitos de ordem fundiária ou danos de natureza ambiental continuam sob a diligente apuração 
da Promotoria responsável, de modo que o presente arquivamento não prejudica sua verificação. 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). 218) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA-RS Nº. 1.29.000.000114/2008-41 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1853 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO 
AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. TERRENO DE MARINHA. LOTEAMENTO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar eventual edificação de condomínio residencial em área de preservação permanente, 
consistente em dunas e vegetação de restinga, sem o devido licenciamento ambiental, no município de Osório/RS, tendo em vista que: (i) a SPU informou 
que quase totalidade do empreendimento está em área alodial, sendo que apenas uma diminuta parte do condomínio se sobrepões a terreno de marinha; 
(ii) quanto à área alodial, o Ministério Público Estadual adotou as devidas providências visando a regularização da área, firmando Termo de Ajustamento 
de Conduta, posteriormente judicializado através das ações de execução nº 059/1.11.0003145-5 e nº 059/1.11.0003146-3, perante a 2ª Vara Cível de 
Osório/RS; (iii) eventual irregularidade no sistema de tratamento de esgoto dos Balneários Atlântida Sul e Mariápolis ventilada nos autos são objeto de 
acompanhamento no âmbito do PA nº 1.29.000.003761/2017-04, que tem por objeto acompanhar as questões envolvidas na Ação Civil Pública nº 
5040148- 63.2017.4.04.7100, notadamente no que se refere à verificação da situação do sistema de tratamento de esgoto nos balneários de Atlântida Sul 
e Mariápolis (Município de Osório); (iv) o empreendimento atualmente está operando com ETE própria, com a Licença de Operação da FEPAM nº 
1741/2016, objeto do Inquérito Civil nº 1.29.023.000016/2019-07, que apura irregularidades relacionadas a extravasamentos ocorridos, em tese, na 
Estação de Tratamento de Esgoto. 2. Necessária a continuidade do feito, nestes mesmos autos, para a verificar a regularidade do loteamento em área da 
União e eventual dano ambiental proveniente da intervenção, pelo que é incabível a instauração de novo procedimento para fatos idênticos. 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 quanto à área alodial e pela continuidade do apuratório, nos mesmos autos, quanto às intervenções que atingem área da União. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
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relator(a). 219) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.000887/2018-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1732 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. GESTÃO AMBIENTAL. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PROJETO TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 
AMBIENTAIS. 4ª CCR. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO/RS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar as ações e omissões da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do Rio Grande do 
Sul concernentes ao Projeto de Transparência das Informações Ambientais capitaneado pela 4ª CCR, tendo em vista que: (i) a questão encontra-se 
judicializada, por meio do ajuizamento de Ação Civil Pública, autos n. 5035885-46.2021.4.04.7100, em curso perante a 9ª Vara Federal da Seção 
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, visando à publicação em ambiente virtual e em tempo real das informações ambientais, estabelecendo 
transparência dos dados de interesse coletivo; e (ii) a petição inicial foi juntada aos autos, nos termos do Enunciado 11 - 4ª CCR, e abarca integralmente 
o objeto dos autos, não se vislumbrando a necessidade de adoção, ao menos neste momento, de qualquer outra medida judicial ou extrajudicial por parte 
do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto 
pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 220) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.001342/2019-91 
- Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1475 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO. 
PROXIMIDADE À ALDEIA INDÍGENA. IBAMA. COMPETÊNCIA ESTADUAL OU MUNICIPAL, A DEPENDER DA DIMENSÃO DO ATERRO 
PROPOSTO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a eventual competência material do Ibama para efetuar o licenciamento 
ambiental referente à instalação de aterro sanitário em área conhecida como Fazenda Montes Verdes, vizinha à Aldeia Mbyá-Guarani do Cantagalo 
(Tekoá Jataity) e com possibilidade de interferência na Aldeia de Cantagalo 2 (Tekoá Kaguymiri), em Viamão/RS, tendo em vista que: (i) a autarquia 
ambiental federal prestou esclarecimentos no sentido de que, com base na Lei Complementar n. 140/2011 (e decreto regulamentador) e na Resolução 
CONAMA 237/1997, não possui atribuição para o licenciamento do aterro sanitário a ser implementado na área denominada Fazenda Montes Verdes, 
no Município de Viamão, sendo que, a depender da dimensão do aterro, a competência será da Fepam ou do Município; e (ii) conforme concluiu o 
Membro oficiante, não se vislumbram outras medidas a serem adotadas, pois inexistem indícios de irregularidade no licenciamento ambiental do aterro 
sanitário, que está sendo conduzido na Fepam/RS e na Prefeitura de Viamão/RS, a ensejar a continuidade de apuração no caso concreto, tendo o 
procedimento sido instaurado especificamente para esclarecer eventual competência do Ibama. 2. Representante comunicado acerca da promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 6ª 
CCR. - 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). 
221) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO GRANDE DO SUL Nº. 1.29.000.002231/2018-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1870 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL. PRÉDIOS TOMBADOS. MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar as providências tomadas para a obtenção do Alvará de Prevenção e Proteção contra incêndio nos 
prédios tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Município de Triunfo/RS, tendo em vista que conforme o 
Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB nº 121446, juntado aos autos, a Casa de Bento Gonçalves, também conhecida como Museu 
Farroupilha, único bem tombado pelo Iphan no município, foi regularizada perante o órgão competente. 2. Dispensada a comunicação do representante 
nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em 
sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 222) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO-RS Nº. 1.29.003.000109/2017-08 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1721 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. 1. Cabe o arquivamento de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o cumprimento 
do acordo judicial firmado nos autos da ACP nº 5004978-40.2016.404.7108, cujo objeto é a recuperação ambiental das áreas degradadas por mineração, 
pelo Município de Santa Maria do Herval/RS, nas localidades de Alto Padre Eterno e Nova Renânia, tendo em vista que, conforme consignado pelo 
Membro oficiante: (i) o Município de Santa Maria do Herval/RS cumpriu o TAC firmado com o MPF, dado que promoveu a recuperação ambiental das 
áreas degradadas estabelecida no objeto do acordo, bem como regularizou sua situação perante os órgãos ambientais, no caso, com a própria Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria do Herval e perante o órgão regulador de mineração, no caso, a Agência Nacional de Mineração; (ii) as 
áreas objetos de TAC continuam sendo exploradas, razão pela qual não há como esperar, em momento atual, que toda a área concedida para extração 
esteja recuperada, mas sim que a área objeto de extração esteja sendo recuperada de acordo com o cronograma e com as condicionantes dispostas nas 
Licenças de Operação do órgão responsável, o que restou demonstrado nas informações juntadas; e (iii) caso haja qualquer nova irregularidade 
identificada nas atividades do compromissário, essas poderão ser apuradas e corrigidas seja no âmbito administrativo, civil ou criminal. 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). 223) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.000842/2021-08 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1823 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO 
PREPARATÓRIO. PATRIMÔNIO CULTURAL. PATRIMÔNIO MÓVEL. BENS ARQUIVÍSTICOS. SEGURANÇA. 1. Cabe o arquivamento de 
procedimento preparatório instaurado para apurar quais as medidas que estão sendo adotadas para evitar riscos de furto do acervo do patrimônio cultural 
administrado pelo Sítio Roberto Burle Marx (SRBM), no município do Rio de Janeiro/RJ, após a notícia de furto de 2 (dois) rádios comunicadores, tendo 
em vista que: (i) a SRBM informou que o acervo está integralmente inventariado e, recentemente, foi iniciado processo de digitalização e disponibilização 
pública; e (ii) quanto às medidas de segurança, a SRBM aduziu que as obras dos acervos museológico e biblioteconômico são acondicionadas e guardadas 
em espaços próprios, sendo exigido que qualquer acesso a esses espaços seja feito por no mínimo 2 pessoas por vez, além de possuir 42 (quarenta e duas) 
câmeras de monitoramento permanente e contrato com empresa especializada de segurança patrimonial. 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). 224) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001074/2020-11 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1735 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
FAUNA. ESPÉCIE EXÓTICA. PEIXES ORNAMENTAIS. IMPORTAÇÃO IRREGULAR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar a importação em tese irregular de peixes ornamentais, sendo 24 (vinte e quatro) indivíduos da espécie Macropharyngodon ornatus e 25 (vinte e 
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cinco) indivíduos da espécie Salarias fasciatus, originários da Indonésia, fato constatado no Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que: (i) conforme 
consignado pelo membro oficiante, as espécies são de importação permitida, devendo ser respeitado apenas o limite de 3.000 (três mil) unidades de cada 
uma, conforme consta da autorização anual de importação conferida à empresa investigada; (ii) constatado apenas o equívoco no quantitativo de espécies 
despachadas pelo exportador para o Brasil - vieram 25 (vinte e cinco) unidades a mais da espécie Salarias Fasciatus no lugar de 25 (vinte e cinco) unidades 
da espécie Ecsenius Bicolor que vieram a menos, e vieram 24 (vinte e quatro) unidades a mais de Micropharingodon Ornatus no lugar de 24 (vinte e 
quatro) unidades de Pseudocheilinus Hexataenia que vieram a menos - ausente interesse na persecução penal no presente caso, ante a não transposição 
do limite anual de 3.000 (três mil) unidades de cada espécie; (iii) não há indícios de dano efetivo ao meio ambiente nacional ou à saúde pública sujeita à 
reparação ou compensação cível; e (iv) as informações prestadas nos autos revelam a atuação do órgão ambiental, com a aplicação de multa administrativa 
no valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais) e apreensão dos peixes, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção 
de qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 225) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
- RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001534/2019-77 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1734 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INQUÉRITO CIVIL. ANCINE. CHAMADA PÚBLICA. 
TELEVISÃO 2018. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. REMESSA À 1ª CCR. 1. Não tem atribuição a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão para analisar 
promoção de arquivamento em inquérito civil instaurado para apurar possível falta de transparência na seleção de projetos para Televisão em 2018, 
Chamada Pública promovida pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), que integra a Administração Pública federal, questões afetas às atribuições da 
1ª Câmara de Coordenação e Revisão, tudo em conformidade com o que dispõe os §§ do artigo 2º da Resolução nº 20/96 do Conselho Superior do MPF. 
2. Voto pelo não conhecimento da promoção de arquivamento, com determinação de remessa dos autos à 1ª CCR para o exercício de suas atribuições 
revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 226) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.001791/2019-17 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1733 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FAUNA. PESCA. CAMARÃO CRISTALINO. PERÍODO DEFESO. MONITORAMENTO POR SATÉLITE. SISTEMA PREPS. 
LITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a suposta prática, em tese, do crime 
previsto no artigo 34, caput, c/c art. 36, ambos da Lei 9.605/98, consistente na prática de cruzeiro de pesca pela embarcação Vô João no litoral do Estado 
do Rio de Janeiro, entre os dias 1º a 10/03/2016, período de defeso do camarão cristalino, tendo em vista que: (i) em face da inexistência de apreensão 
dos pescados, fica patente a ausência de materialidade delitiva do crime do art. 34 da Lei 9.605/1998; e (ii) a conduta em análise foi coibida 
administrativamente pela autarquia ambiental federal, que aplicou multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo suficiente para repreender o 
autuado e desestimular a repetição da conduta, tornando desnecessária a adoção de medidas adicionais no âmbito do MPF. Precedentes: PIC n. 
1.34.033.000053/2019-28 (562ª SO 4ª CCR, de 04/03/2020); PIC n. 1.28.000.001882/2015-89 (2ª SO CIMPF, de 13/03/2019); TRF1, 3ª Turma, RSE 
0000201- 17.2016.4.01.3605, e-DJF1 26/07/2019. 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). 227) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 
1.30.001.001824/2014-14 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1814 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO CULTURAL. FUNARTE. RESTRIÇÃO GENÉRICA AO ACESSO PÚBLICO ÀS OBRAS 
PARTICIPANTES DE CONCURSOS (PORTARIA Nº 120/2012 ). MATÉRIA AFEITA À 1ª CCR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem atribuição a 
4ª CCR para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar possível irregularidade praticada pela FUNARTE, no cumprimento da 
Lei de Acesso à Informação, consistente na restrição de forma genérica, do acesso público às obras que lhe são submetidas em seus concursos, prevista 
na Portaria nº 120/2012, tendo em vista que a referida temática diz respeito à fiscalização dos atos administrativos em geral, questão a ser tratada no 
âmbito das atribuições revisionais conferidas à 1ª CCR, nos termos art. 2º, § 1º da Resolução CSMPF n° 20, de 6 de fevereiro de 1996. 2. Voto pelo não 
conhecimento da promoção de arquivamento no âmbito da 4ª CCR, com a remessa dos autos à 1ª CCR, para eventual exercício de suas atribuições 
revisionais. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito 
deste Colegiado, remetendo-se os autos à PGR/1A.CAM - 1A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF para análise, nos termos do voto 
do(a) relator(a). 228) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.003839/2016-71 - Relatado por: Dr(a) MARCUS 
VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1749 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. PATRIMÔNIO 
CULTURAL. PATRIMÔNIO IMATERIAL. CONCURSO MUSICAL. REPASSE DE VERBAS. FUNARTE. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA 
À 5ª CCR. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para homologar arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades na aplicação 
de verbas públicas no concurso musical "Anos do Brasil em Portugal", realizado pela FUNARTE, visando a contratação de músicos e grupos musicais 
para apresentações em Portugal, tendo em vista a inexistência de indícios de irregularidade atinentes à temática da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
nos termos da Resolução CSMPF nº 20/2006. 2. Voto pelo não conhecimento com a remessa dos autos à 5ª CCR, para o exercício de sua função revisional. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do arquivamento no âmbito deste Colegiado, 
remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 229) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004141/2019-15 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1345 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DUPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS. 1. Cabe o arquivamento de 
inquérito civil instaurado para apurar eventual supressão ilegal de vegetação e ocupação irregular, no interior da RESEX Guaratiba, no Município do Rio 
de Janeiro/RJ, tendo em vista que: (i) conforme consignado pelo Procurador oficiante, o IC nº 1.30.001.006316/2012-52 contempla o objeto do presente 
procedimento, sendo que, no âmbito daquele, os investigados assinaram Termo de Ajustamento de Conduta comprometendo-se a recuperação ambiental; 
(ii) o INEA informou, após vistorias, que os investigados desmobilizaram os decks construídos em solo não edificável, e procederam a recuperação 
ambiental; (iii) novas construções de decks são objeto de análise no âmbito do procedimento preparatório nº 1.30.001.001674/2021-60, após 
desmembramento do presente inquérito civil; e (iv) não se justifica a continuidade da tramitação do IC, sob pena de incorrer em duplicidade de apuração 
e ofensa ao Princípio do Promotor Natural. Precedente: 1.18.000.001157/2020- 14; 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de 
instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada 
nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 230) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.001.004856/2018-97 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do 
Voto Vencedor: 1144 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
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CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA - CTF. AUSÊNCIA DE REGISTRO. MULTA. REGULARIZAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar suposto exercício de atividade potencialmente poluidora, consistente na geração de energia 
termelétrica pela pessoa jurídica SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/A, no Município do Rio de Janeiro/RJ, sem inscrição 
da empresa no Cadastro Técnico Federal (CTF) do IBAMA, tendo em vista: (i) tratar-se de irregularidade formal, caracterizada como infração 
administrativa, nos termos dos artigos 70 e 72, II e IX, ambos da Lei nº 9.605/1998, sem registro de dano ambiental decorrente da infração cometida; e 
(ii) a penalidade administrativa adotada pelo órgão ambiental, aplicação de multa no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e consequente regularização 
do registro no CTF pelo infrator, não impõem a responsabilização cível e criminal do agente, nos termos da Orientação n. 01/2017 da 4ª CCR. Precedente: 
NF n. 1.29.007.000019/2021-55 (584ª SRO, de 17/3/2021). 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). 231) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000130/2017-64 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1877 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTALEIRO. 
ATIVIDADE POLUIDORA DO SOLO. INEA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA. PARALISAÇÃO DE ATIVIDADES. REEMISSÃO DE LO. 1. 
Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado devido a possível atividade poluidora do solo em razão do serviço de hidro jateamento naval, em 
desacordo com os termos de sua licença ambiental, por empreendimento de estaleiro, situado em Niterói/RJ, tendo em vista que: (i) o Inea informou que 
o Relatório de Vistoria nº 1831/2017 retratou o cumprimento de inúmeras exigências da LO 036165; a paralisação quase total das atividades da empresa; 
e constatou algumas inconsistências decorrentes do sistema de armazenamento de resíduos, recomendando a retirada dos pilares de madeira de um antigo 
cais na Baia de Guanabara; (ii) após, a autarquia juntou o Relato Técnico nº 33.518/2018, salientando que a empresa atendeu aos itens da notificação 
emanada e que as atividades ainda encontravam-se paralisadas após fiscalização; e (iii) a LO do empreendimento encontra-se em processo de renovação 
no Inea; e (iv) conforme consignado pelo Membro oficiante, uma vez que o Inea encontra-se ciente da situação da empresa e podendo manejar medidas 
administrativas para a adequação do seu licenciamento e considerando que não haver nova notícia de dano ambiental efetivo praticado pelo 
empreendimento, não se vislumbra utilidade na intervenção ministerial. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do 
procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o 
colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 232) PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO MUNICÍPIO DE NITEROI-RJ Nº. 1.30.005.000133/2017-06 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1770 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
EMPREENDIMENTO. ESTALEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRAMITAÇÃO. INEA. FISCALIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE 
NOTIFICAÇÕES. RECOMENDAÇÃO À EMPRESA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado, a partir do desmembramento do IC 
1.30.005.000224/2002-57 para apuração do ajustamento às exigências legais do Estaleiro Bigmar Navegação e Comércio Ltda, em Niterói/RJ, tendo em 
vista que: (i) o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que há processo administrativo de requerimento de Licença de Operação em trâmite no 
instituto; que a empresa foi notificada por diversas irregularidades, tendo inclusive sido determinada à paralisação de algumas de suas atividades; (ii) foi 
expedida Recomendação ao empreendimento que, em resposta, aduziu estar atendendo às notificações do Inea e apresentou documentação enviada ao 
instituto; (iii) concluiu o Membro oficiante que, considerando todo o conjunto fático-probatório constante do IC, não se encontra presente fundamento 
para o ajuizamento de eventual Ação Civil Pública, sendo que não houve, até o momento, dano significativo ao meio ambiente local, embora a referida 
empresa estivesse exercendo suas atividades sem a regular licença de operação, considerando, ainda, que está em curso o processo de licenciamento 
ambiental perante o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), que tem estado ciente das atividades exercidas pelo estaleiro, assim como exercido 
regularmente a sua fiscalização e expedido diversas notificações com a finalidade de corrigir inadequações de funcionamento. 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). 233) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000259/2017-52 - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1825 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TOPO DE MORRO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar eventual dano ambiental decorrente de loteamento às margens da Rodovia BR-495, em possível área de preservação permanente (topo de 
morro), no município de Petrópolis/RJ, tendo em vista que: (i) o ICMBio informou que a área não se encontra em APP de Topo de Morro e que a 
ocupação da área sem vegetação de Mata Atlântica, ainda que em zona restritiva da UC, é menos impactante à conservação da biodiversidade do que a 
utilização de área de Mata Atlântica em zona não restritiva da UC; (ii) a APA/Petrópolis aduziu que a construção poderia ser integralmente autorizada; 
(iii) foi expedido Alvará de Licença de Construção para Obras pela Secretaria de Meio Ambiente; (iv) ausência de irregularidades capaz de legitimar o 
MPF para propor eventual ação civil pública. 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). 234) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI Nº. 1.30.007.000325/2013-61 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1817 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM 
DE RIO. FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO (FMP). DEMARCAÇÃO PELO INEA. RECOMENDAÇÃO. ACOMPANHAMENTO. 1. Cabe o 
arquivamento de inquérito civil instaurado em 2013, após longa instrução procedimental com diligências e reuniões do MPF e órgãos competentes, para 
apurar suposta ocupação irregular em área de preservação permanente, situada na faixa marginal de proteção do rio Paraíba do Sul, na Rua Raphael 
Langoni, bairro Jacuba, Sapucaia-RJ, tendo em vista que: (i) o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) demarcou a FMP na extensão da citada rua, 
havendo, tão somente, a necessidade do acompanhamento de medidas pelo ente municipal, conforme sugestão dessa entidade no Relato Técnico nº 
25.079, de 23/09/15, já que pode identificar as edificações ou benfeitorias interceptadas pela respectiva FMP, pois é detentora do cadastro imobiliário; 
(ii) foi realizada reunião entre MPF, INEA e a Municipalidade, ocasião na qual restou esclarecido que cada ocupante deverá regularizar/adequar a sua 
área perante o INEA; (iii) consta a Recomendação nº 17/2019 dirigida ao Prefeito de Sapucaia para que: a) não conceda licença na região demarcada; b) 
implemente campanha para informar a população acerca da importância de preservar as faixas de proteção marginal, áreas de preservação permanente, 
os cursos hídricos e seus respectivos entornos, bem como relativa às restrições constantes na legislação vigente; c) intensifique a fiscalização a fim de 
evitar construções clandestinas; d) realize o cadastramento dos imóveis localizados às margens do Rio Paraíba do Sul, em faixa de preservação permanente 
e faixa de proteção marginal, identificando a idade da construção e seus respectivos proprietários/possuidores; e (iv) a instauração de PA de 
Acompanhamento para monitorar as medidas a serem adotadas pelo Município de Sapucaia em razão do que consta na mencionada Recomendação, 
instrumento adequado à fiscalização, de forma continuada, de políticas públicas ou instituições, nos termos da Resolução CNMP nº 174, de 4/7/ 2017, 
não se vislumbrando, ao menos nesse momento, a necessidade de adoção de outra medida extrajudicial ou judicial por parte do MPF. 2. Dispensada a 
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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). 235) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE S PEDRO DA ALDEIA Nº. 1.30.009.000280/2017-38 - Relatado 
por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1633 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO 
CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. PRAIA DO FOGUETE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESTINGA FIXADORA DE DUNAS. TERRENO DE MARINHA. MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ. QUESTÃO 
JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar a existência de construções irregulares, residências do Condomínio 
Residencial Varandas da Praia em área non aedificandi, área de preservação permanente de vegetação de restinga fixadora de dunas, da Praia do Foguete, 
no Município de Cabo Frio/RJ, tendo em vista que: (i) as informações complementares indicam que a questão judicializada pelo MPF, examinada no 
bojo da Ação Civil Pública nº 0500130- 15.2015.4.02.5108, em curso perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Pedro da Aldeia/RJ, 
corresponde às 12 (doze) unidades autônomas construídas no Condomínio Residencial Varandas da Praia, sito à Rua das Rosas (continuação da Rua das 
Dunas), n. 16 (lotes 8, 9, 10), Quadra "O", Loteamento Montes Brancos III, Praia das Dunas (também conhecida como do Foguete), Cabo Frio/RJ, em 
área de restinga fixadora de dunas (APP) e terreno de marinha; (ii) a ACP abarca integralmente o objeto da presente investigação, conforme cópia juntada 
aos autos em atenção ao Enunciado nº 11 - 4ª CCR e documentos adicionais; e (iii) atendida diligência requerida pela 4ª CCR na 581ª Sessão Ordinária, 
ocorrida em 16/12/2020, no sentido de prestação de informações complementares, não se vislumbra a necessidade de adoção de qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou 
remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 
deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 236) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ Nº. 1.30.010.000157/2012-73 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1881 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. PATRIMÔNIO CULTURAL. CENTRO HISTÓRICO. 
PODA DE PALMEIRAS. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado a partir de informações extraídas do Inquérito Civil 73/IIP/11, proveniente 
do MPE/RJ, para apurar possível poda irregular de palmeiras da Praça de Barão de Campo Belo, no centro histórico de Vassouras/RJ, tendo em vista 
que: (i) a Prefeitura informou que as podas no centro histórico são realizadas conforme a demanda e contemplam manutenção e limpeza, adequação e 
emergência; ( i i ) o Iphan informou que duas palmeiras localizadas na Praça Barão de Campo Belo e na Praça Martinho Nóbrega já se encontravam 
mortas antes da ação de remoção; (iii) foi apresentado parecer técnico do Sítio Burle Marx com aprovação do projeto de manejo das árvores situadas na 
Rua Barão de Massambará, desde que cumpridas suas obrigações e indica o plantio de quaresmeiras; e (iv) o Iphan informou a existência de procedimento 
administrativo, referente ao Plano Anual de Manejo e Poda de Espécies Vegetais do referido Município. 2. Após retorno dos autos (587ª SO), foi 
cientificado o autor de denúncia superveniente à instauração dos autos, na forma do art. 17, § 1º, da Resolução 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). 237) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO SJMERITI/N.IGUA/D.CAX Nº. 
1.30.010.000523/2012-94 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1905 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. MINERAÇÃO. SAIBRO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para 
apurar possível extração ilegal de saibro, pelo Município de Miguel Pereira/RJ, identificada pelo DNPM, em 01/10/2012, na antiga estrada de acesso à 
Vera Cruz, tendo em vista que: (i) o referido município esclareceu que a extração tinha por finalidade a utilização de saibro para a manutenção de estradas 
rurais, tendo requerimento de registro de extração mineral no Processo nº 48409-890040/2013-02 do DNPM; e (ii) após vistoria, o Instituto Estadual 
Ambiental_ INEA informou que as áreas identificadas pelo DNPM estavam abandonadas, sem ocorrência de extração mineral ou sinais de sua realização 
em período recente, com regeneração natural da vegetação nos trechos questionados. 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). 238) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - RIO DE JANEIRO Nº. 1.30.012.000182/2011-56 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto 
Vencedor: 1915 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. OBRAS DE DRAGAGEM. TERMINAL 
AQUAVIÁRIO DAS ILHAS REDONDA E COMPRIDA. LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO CONCEDIDA. ACOMPANHAMENTO 
REGULAR PELO ÓRGÃO LICENCIADOR. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para avaliar os impactos ambientais decorrentes da 
dragagem das áreas dos Terminais Aquaviários das Ilhas Compridas e Redonda, na Baía de Guanabara, que teve o arquivado homologado pela 4ª CCR, 
em 2017 (519ª SO), em razão da interrupção do processo de licenciamento ambiental, sendo desarquivado em 2019, em razão de solicitação do 
prosseguimento do processo administrativo, comunicada pelo INEA, que encaminhou cópia de Parecer Técnico de Licença Prévia e de Instalação do 
empreendimento, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) o INEA concedeu Licença Prévia e de Instalação nº IN050591, para 
atividade de dragagem no canal de acesso aos Terminais aquaviários das ilhas Redonda e Comprida, válida até 06 de novembro de 2023, e que tem 
fiscalizado a disposição do material dragado; e (ii) a questão em análise foi, também, objeto do IC 1.30.001.005216/2011-28, que já teve seu arquivamento 
homologado pela 4ª CCR (542ª SO), não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial por parte do MPF. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de 
órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 239) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS 
REIS-RJ Nº. 1.30.012.000277/2002-89 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1625 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA, CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM FAIXA 
DE PRAIA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar irregularidade de construções em faixa de praia, na Praia do 
Abraãozinho, Ilha Grande, Município de Angra dos Reis/RJ, em Área de Proteção Ambiental dos Tamoios e entorno do Parque Estadual da Ilha Grande, 
tendo em vista que: (i) após vinte anos de instrução, constatou-se a existência de intervenções promovidas por meio de construção de residência de G.G., 
Bar e residência do Espólio de M.H.O., Bar e residência de H.M.O, Residência e muro de M.K., residência de A.K. e residência e muro de S.C.; (ii) a 
residência de G.G. possui Licença de Instalação; (iii) em relação à residência unifamiliar e bar do espólio de M.H.O. e H.M.O, trata-se de construções 
anteriores à criação da Apa dos Tamoios, acerca das quais foi instaurado o procedimento administrativo nº 1.30.014.000081/2010-84; (iii) quanto às 
construções efetuadas por A. K., foi ajuizada ação civil pública, objetivando a demolição do muro; (iv) todavia, remanesce sem solução as intervenções 
feitas por M.K. e S. C., as quais devem ser regularizadas ou retiradas. 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). 240) PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ Nº. 1.30.014.000050/2020-03 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1897 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ÁREA 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE TAMOIOS. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL. ANELAMENTO DE ÁRVORES. 1. Tem atribuição 
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o Ministério Público Estadual para atuar em inquérito civil instaurado a partir de desmembramento do IC nº 1.30.014.000185/2019-27, com o objetivo 
de apurar eventual prática de crime ambiental, consistente no anelamento de árvores, em propriedade privada, localizada na Rua Beira Mar, no Município 
de Angra dos Reis/RJ, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante, a área em questão se localiza dentro dos limites da Área de Proteção 
Ambiental de Tamoios, unidade de conservação Estadual, administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente, 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. Voto pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 241) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MACAE-
RJ Nº. 1.30.015.000035/2020-47 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1830 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. GASODUTO. 
DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar o descumprimento, por parte da 
Petrobras, das condicionantes 2.11 e 2.12 da Autorização nº 01/2014_Retificação nº 02, emitida no âmbito do licenciamento ambiental do Projeto Rota 
Cabiúnas, em Macaé/RJ, tendo em vista que: (i) foi realizada reunião, em 19/05/2021, a qual participaram o Procurador da República oficiante, 
representantes da Prefeitura de Macaé, da Petrobras, do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba e do NUPEM, ocasião em que restou esclarecido o 
que está sendo feito e o que falta fazer para cumprir com as condicionantes, com as devidas justificativas; (ii) conforme consignado pelo Membro 
oficiante, verifica-se que as discussões e ações para a implementação efetiva das condicionantes, bem como para o cumprimento do título judicial (ACP 
nº 0001627-93.2002.4.02.5103) estão sendo adotadas, não havendo irregularidades para justificar a tramitação do presente inquérito civil; e (iii) foi 
determinada a abertura de procedimento administrativo com vistas a 'acompanhar a implementação das condicionantes 2.11 e 2.12 da Autorização nº 
01/2014_Retificação nº 02, emitida no âmbito do licenciamento ambiental do Projeto Rota Cabiúnas em favor da Petrobras e acompanhar os trâmites da 
desapropriação/ desocupação da área'. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa 
de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 
homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 242) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - RORAIMA Nº. 1.32.000.000257/2010-
82 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1390 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. PROJETO CARNE LEGAL. 
ESTADO DE RORAIMA. 1. Não cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para o manejo, no Estado de Roraima, do Programa Carne Legal, 
que visa responsabilizar os adquirentes de insumos - especificamente de carne - produzidos em imóveis rurais com pendências ambientais (imóveis com 
atividades não licenciadas, desmatados ilicitamente, abastecidos por trabalho escravo, violadores de direitos indígenas), tendo em vista que: (i) a 
antiguidade do feito e a necessidade de duração razoável do processo não são fundamentos suficientes para o arquivamento do apuratório físico, não 
detendo a modalidade eletrônica o condão de agilizar e garantir eficiência ao deslinde da questão; (ii) a instrução deve prosseguir nestes, como 
determinado nos termos do Voto n. 3611/2020/4ª CCR, aprovado na 582ª Sessão Revisão-ordinária, de 03/02/2021, ante o não exaurimento do objeto e 
a existência de elementos de prova ou de informação mínimos para a apuração; e (iii) as diligências a serem realizadas não são atividades inerentes a 
Procedimento Administrativo de acompanhamento, o qual é destinado à implantação de política pública e não para apurar responsabilidade por dano 
ambiental, o que é o caso presente. 2. Recomenda-se o apensamento do PA de acompanhamento já instaurado a este procedimento. 3. Voto pela não 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de 
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 243) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA CATARINA Nº. 1.33.000.000921/2020-28 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1527 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL. TERRENO DE MARINHA. LOTE URBANO. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a possível supressão irregular de vegetação nativa em lote urbano da cidade de Florianópolis/SC, em área em tese de domínio da 
União (terreno de marinha), tendo em vista que: (i) conforme apurado pelo Membro oficiante, apenas parte do lote urbano, 1.250 m² (um mil, duzentos 
e cinquenta metros quadrados), está inserida em área federal, de uma área total de 12.000 m² (doze mil metros quadrados); (ii) segundo o órgão ambiental 
municipal (FLORAM), o empreendimento e a supressão de vegetação foram autorizados pelo IMA, órgão ambiental estadual, limitada a supressão à 
metade da mata nativa existente no lote, aproximadamente 2.800 m² (dois mil e oitocentos metros quadrados), visando à implantação de condomínio 
residencial; (iii) vistoria identificou a observância do limite do desmatamento, destacando-se que houve a manutenção de toda a mata nativa localizada 
em área federal, que está delimitada por cerca para impedir intervenção indevida; e (iv) não foram registrados danos ambientais passíveis de recuperação, 
inexistindo justa causa para a responsabilização no âmbito cível e criminal, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a necessidade de adoção de 
qualquer medida judicial ou extrajudicial por parte do MPF. 2. Representante comunicado acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 
17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 244) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SANTA 
CATARINA Nº. 1.33.000.001317/2019-85 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1730 
– Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO. PATRIMÔNIO 
CULTURAL. ÁREA TOMBADA. BENS ARQUEOLÓGICOS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROJETO DE VISITAÇÃO 
CONTROLADA. ILHA DO CAMPECHE. TEMPORADAS 2019/2020 E 2020/2021. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). 1. Cabe 
o arquivamento de procedimento administrativo instaurado com o objetivo de acompanhar e organizar as tratativas relacionadas ao Termo de Ajustamento 
de Conduta celebrado entre o MPF, IPHAN, FLORAM e Associação Couto de Magalhães (ACOMPECHE), Instituto Ilha do Campeche (IIC) e 
associações ligadas ao transporte náutico (ATBL), à pesca artesanal (APAAPS) e aos barqueiros (ABTC), com vistas a disciplinar o uso, o transporte e 
a visitação anual da Ilha do Campeche (temporadas 2019/2020 e 2020/2021), bem da União Federal tombado em sua totalidade como patrimônio nacional, 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), no Município de Florianópolis/SC, tendo em vista que, conforme consignou o 
Membro oficiante, as providências correlatas foram adotadas em tempo certo, sendo o TAC firmado, com acompanhamento e fiscalização de seu 
cumprimento pelos órgãos competentes, especialmente IPHAN e Polícia Militar Ambiental, com atuação deste parquet, não restando, portanto, outras 
providências a serem adotadas no âmbito do presente feito. 2. Dispensada a comunicação do representante nas hipóteses de instauração do procedimento 
de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à 
unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 245) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000015/2019-60 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – 
Nº do Voto Vencedor: 1787 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
TERRENO DE MARINHA. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. LOTEAMENTO MORRO DOS CONVENTOS. BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA. 
1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado em razão do declínio de atribuição da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araranguá/SC, para 
apurar a responsabilidade por construções irregulares em terrenos de marinha (APP), na orla do Município de Arroio do Silva/SC, tendo em vista que: 
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(i) em face de inúmeros procedimentos individualizados existentes na PRM de origem acerca da mesma questão, foi determinada a instauração do IC nº 
1.33.007.000355/2020-94, com o objetivo de apurar, em um único procedimento, a irregularidade de todos os imóveis/construções existentes em Terreno 
de Marinha e em APP na Zona Costeira do município, no intuito melhor solucionar a questão junto aos órgãos competentes; (ii) segundo consignou o 
Membro oficiante, foi homologado acordo, no âmbito da ACP nº 5003632-62.2013.404.7204, que tramita na Justiça Federal - Subseção Judiciária de 
Criciúma/SC, e que tem o Loteamento Morro dos Conventos (Zona Nobre e Zona Nova) como um dos seus objetos, ficando acordado que as empresas 
Transcontinental Empreendimentos Imobiliários e Administração de Créditos Ltda. e Weber Participações Ltda., se comprometeram a realizar e custear 
a adequação ambiental do Loteamento Morro dos Conventos, a elaborar um EIA, bem como a implantação e a operação de sistema de coleta e de 
tratamento de esgoto sanitário; e (iii) consta nos autos a Recomendação 29/2019, expedida ao ente municipal, para que não considerasse área urbana 
consolidada as incidentes em APPs, e se abstivesse de conceder autorizações/licenças para intervenção, construção ou supressão de vegetação, sem a 
realização dos estudos técnicos e antes da finalização total do Procedimento de Regularização Fundiária Urbana (REURB), fora das exceções previstas 
em legislação. Precedente: IC nº 1.33.003.000570/2017-20-Rel. Nicolao Dino, julg. na 586ª SO, em 28/04/2021. 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). 246) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CRICIUMA-SC Nº. 1.33.003.000150/2016-62 - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1695 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMUNIDADE QUILOMBOLA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. REMESSA À 6ª 
CCR. 1. Cabe o arquivamento, no âmbito desta Câmara, de inquérito civil instaurado para acompanhar o processo de regularização fundiária relativa à 
aquisição de imóveis pela Comunidade Quilombola São Roque, nos moldes do Decreto nº 433/1992, além de outras demandas da comunidade, como 
serviços públicos de transporte, saúde e energia elétrica, tendo em vista que: (i) foi ajuizada a ação civil pública nº 5007931- 72.2019.404.7204, visando 
a regularização do processo fundiário de parte do território quilombola que não está inserido no Parque Nacional Aparados da Serra e da Serra Geral, 
mediante a concessão de titulação de propriedade das terras originariamente ocupadas pela Comunidade Quilombola São Roque, por meio da aquisição 
(compra) dos imóveis particulares localizados no território quilombola; e (ii) foi expedida recomendação ao ICMBio para que incluísse a comunidade 
São Roque no Plano de Manejo dos Parques Aparados da Serra e Serra Geral, o que foi acatado pelo ICMBio; e (iii) foge das atribuições da 4ª CCR a 
análise de outras demandas propostas pela comunidade quilombola, tendo em vista tratar-se de questões afetas às atribuições da 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão, tudo em conformidade com o que dispõe os §§ do artigo 2º da Resolução nº 20/96 do Conselho Superior do MPF. 2. Voto pela 
homologação do arquivamento nesta Câmara, com remessa dos autos à 6ª CCR para exercício eventual 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). 247) PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.003.000287/2010-21 - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR 
MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1677 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LOTEAMENTO. APURAÇÃO EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil 
instaurado para apurar a regularidade ambiental do Loteamento Acquabela, no município de Balneário Arroio do Silva/SC, tendo em vista que, com 
intuito de apurar a regularização fundiária do município e evitar a degradação ambiental, foi determinada a autuação de procedimento único abrangendo 
todos os inquéritos civis relativos à Zona Costeira de Balneário Arroio do Silva, para que, nas regiões com baixa densidade demográfica, seja determinado 
o desapossamento pela União e, nas demais regiões, seja providenciada a regularização das ocupações existentes, visando assim, melhor solução para o 
feito. 2. Dispensada a comunicação do representante, nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 248) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE-SC Nº. 1.33.005.000522/2020-17 - 
Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1772 – Ementa: DECLINAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. MEIO AMBIENTE. FLORA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. POLUIÇÃO. ÁREA 
CONTAMINADA. CONSTRUÇÃO DE LOTEAMENTO. 1. Tem atribuição o Ministério Público Estadual para atuar em procedimento preparatório 
instaurado para apurar a regularidade de loteamento situado no bairro de Itajuba em Barra Velha/SC, em razão da supressão de 3,73 (três vírgula setenta 
e três) ha de vegetação nativa e aterramento realizados, dos quais decorreu a formação de brejo no final da rua e com risco à saúde da população, devido 
a proliferação de mosquitos e outros vetores transmissores de doença, tendo em vista que, segundo o Procurador oficiante: (i) em relação a fauna e flora 
o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar Ambiental afirma que não foram encontradas no local nenhuma espécie constante na Lista Oficial das Espécies 
Ameaçadas de Extinção; e (ii) a área do condomínio se encontra fora do terreno da Marinha, não sendo considerada terra da União, conforme verificado 
em vistoria pela Polícia Militar Ambiental, portanto, os ilícitos são de natureza residual e não afetos à atribuição do Ministério Público Federal. 2. 
Representante comunicado acerca de promoção de declinação de atribuições, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto 
pela homologação da declinação de atribuições. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação 
do declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). 249) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA 
Nº. 1.33.007.000087/2020-19 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1773 – Ementa: 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado 
para apurar intervenções irregulares em área de preservação permanente não edificável e inserida nos limites da APA da Baleia Franca, na praia do Rosa, 
Município de Imbituba/SC, tendo em vista que a questão foi judicializada por meio da ACP nº 5000464- 35.2021.4.04.7216, conforme peça inicial 
juntada aos autos e nos termos do Enunciado 11/4ª CCR, ajuizada pelo Procurador oficiante na Subseção da Justiça Federal em Laguna, cujo tema é a 
demolição de uma casa (sem qualquer indício de utilização na pesca artesanal) e demais estruturas construídas em área estimada de 450 m2 , bem como 
a compensação pecuniária pelos danos causados ao meio ambiente e a completa recuperação dos terrenos de marinha, acrescidos de marinha e APP da 
área em análise, inexistindo, portanto, medidas adicionais a serem adotadas no presente feito. 2. Representante comunicado acerca de promoção de 
arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão 
realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). 250) 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000149/2020-84 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1855 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MARGEM DE LAGOA. REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO. 1. Cabe 
o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar solicitação apresentada por sociedade empresária junto ao Instituto de Meio Ambiente de 
Santa Catarina_IMA/SC para emissão de licença ambiental de operação corretiva e análise de tratamento de efluentes domésticos de empreendimento 
que ocupa área de preservação permanente às margens da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, em Laguna/SC, tendo em vista que: (i) o empreendimento em 
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tela é anterior a 28/05/2012 (data de publicação do Código Florestal); (ii) foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta entre o MPF e IMA/SC, no 
qual esse se compromete a licenciar as atividades desenvolvidas em edificações preexistentes a 28/05/2012, localizadas em área de preservação 
permanente, no Bairro Cabeçuda, no Município de Laguna/SC, sem os óbices referentes à área de preservação permanente, até a conclusão do 
Procedimento Administrativo de Regularização Fundiária, quando poderá ser revista e alterada a licença emitida, em face das conclusões e apontamentos 
na regularização fundiária; e (iii) o TAC em questão apenas dispõe sobre a continuidade das atividades já realizadas antes do advento do marco regulatório 
da regularização fundiária, para que não haja prejuízos aos empreendedores, até que sejam realizados os estudos ambientais definitivos determinando a 
regularização ou demolição dos imóveis comerciais inseridos naquela localidade, salvo em casos de novas construções. 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 
determinação de abertura de procedimento administrativo com vistas a acompanhar o cumprimento do TAC firmado. - 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 TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000284/2017-24 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS 
AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1850 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. MEIO AMBIENTE. ZONA 
COSTEIRA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO DE MURO. FAIXA MARGINAL DA 
LAGOA DO MIRIM. QUESTÃO JUDICIALIZADA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para apurar supostos danos ambientais, 
consistentes na supressão ilegal de 04 (quatro) hectares de vegetação nativa, faixa marginal da Lagoa do Mirim, em terreno de marinha, objeto de especial 
proteção, área de preservação permanente, sem licença ou autorização ambiental, bem como a construção de muro em frente e nas laterais do imóvel, na 
localidade de Estreito, no Município de Laguna/SC, tendo em vista a judicialização integral dos fatos investigados, por meio da ação civil pública, em 
28/05/2021, perante a Subseção da Justiça Federal em Tubarão, resultando no Processo Judicial nº 5001202- 23.2021.4.04.7216, conforme peça inicial e 
protocolo de ajuizamento juntados aos autos, em atendimento ao Enunciado nº 11 da Egrégia 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. 2. 
Representante comunicado acerca da promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, §1º, da Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela 
homologação do arquivamento. - Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, 
nos termos do voto do(a) relator(a). 252) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TUBARAO/LAGUNA Nº. 1.33.007.000330/2020-
91 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1894 – Ementa: PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). 
LAGOA DE GAROPABA DO SUL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. ATUAÇÃO AMPLA DO MPF. 1. Cabe o arquivamento de procedimento 
preparatório cível instaurado para apurar construções irregulares, em Área de Preservação Permanente, na Lagoa de Garopaba do Sul, no Município de 
Jaguaruna/SC, sem a devida anuência dos órgãos ambientais competentes, tendo em vista que, conforme consignou o Membro oficiante: (i) em face da 
proporção do problema enfrentado, para obtenção de efeitos satisfatórios do ponto de vista global, há necessidade de ação do MPF que envolva toda a 
comunidade; e (ii) tramita na PRM/Jaguaruna o IC nº 1.33.007.000302/2017-78 instaurado em razão do "Projeto Diagnóstico e Plano de Manejo das 
Dunas Frontais do Município de Jaguaruna", realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em convênio com o Poder Executivo de 
Jaguaruna e fiscalizado pelo IMAJ, que trata da integração dos interesses públicos e sociais, buscando a resolução de conflitos ou a sua mitigação quanto 
aos impactos ambientais encontrados na área de interesse do Município de Jaguaruna, abrangendo a localidade de Balneário Campo Bom, e que será 
subsídio para Ação Civil Pública com o escopo de realizar a regularização fundiária de locais situados em APP daquele município. Precedentes: IC nº 
1.33.007.000236/2015-74-Rel. Darcy Santana Vitobello, julg. na 543ª SO, em 13/12/2018; IC nº 1.33.008.000268/2006-79-Rel. Julieta E. Fajardo C. de 
Albuquerque, julg. na 522ª SO, em 07/03/2018. 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). 253) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE Nº. 1.33.008.000497/2020-41 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 
1765 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO CÍVEL. MEIO AMBIENTE. ZONA COSTEIRA. 
PRAIA CENTRAL. BALNEÁRIO DE CAMBORIÚ. PRÁTICA DE BEACH TENNIS. USO INCORRETO DA FAIXA DE AREIA. 1. Cabe o 
arquivamento de preparatório cível instaurado para apurar irregularidades na ocupação, por Grupos Organizados que jogam beach tennis, de faixa de 
areia da Praia Central, situada na Barra Sul da orla Marítima do Município de Balneário de Camboriú/SC, tendo em vista que: (i) foram adotadas medidas 
para a regularização das atividades desportivas no local, conforme informado pela SPU e Ente Municipal, não se evidenciando outras irregularidades 
posteriores; (ii) a partir de reunião realizada entre representantes da Fundação Municipal de Esportes e grupos organizados que jogam beach tennis na 
faixa de areia da praia, ficou definida a forma correta de utilização do espaço para práticas desportivas, com o comprometimento de os jogadores manterem 
boa relação com os demais usuários do local, inclusive com o cadastramento para a realização do beach tennis, conforme informado pelo Ente municipal; 
(iii) a Fundação Municipal de Esportes informou ter confeccionado um relatório circunstanciado de todas as quadras da Praia Central, contendo a 
identificação das áreas, tipo de esporte a ser praticado e a forma como estão dispostos em tais locais; e (iv) a Secretaria de Meio Ambiente do Ente 
municipal informou que foram intensificadas as fiscalizações, como já ocorria em temporadas anteriores e, com as obras de alargamento da faixa de 
areia, questões relativas ao uso da Praia Central estarão superadas; e (v) conforme pontuado pelo Membro oficiante, tais obras de alargamento da faixa 
de areia e a revitalização da orla marítima já estão sendo acompanhadas pelo MPF, no IC nº 1.33.008.000067/2021-19. 2. Representante comunicado 
acerca de promoção de arquivamento, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º Resolução nº 87/2010-CSMPF. 3. Voto pela homologação do arquivamento. 
- Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
relator(a). 254) PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JALES-SP Nº. 1.34.030.000099/2018-96 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1863 – Ementa: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. INQUÉRITO CIVIL. 
MEIO AMBIENTE. FLORA. RESERVA LEGAL. ASSENTAMENTO DO INCRA. 1. Cabe o arquivamento de inquérito civil instaurado para verificar 
a delimitação, recomposição e averbação no registro imobiliário da área de Reserva Legal (20%) do imóvel rural denominado Fazenda Bom Jesus I, em 
Ouroeste/SP, tendo em vista que: (i) verifica-se que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb está cumprindo com suas funções, exigindo 
do Incra as medidas necessárias para a regularização do empreendimento; (ii) quanto ao Incra, o órgão adotou todas as medidas recomendadas no bojo 
da Recomendação nº 04/2019, sendo que a proposta de instituição de Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente no Projeto de Assentamento 
Bom Jesus I encontra-se pendente de análise pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo_SAA/SP; (iii) a autarquia agrária 
adotou as providências necessárias junto às Prefeituras municipais de Ouroeste e Indiaporã, visando à regularização do empreendimento, bem como, em 
sua última manifestação nos autos, informou a realização de vistoria no empreendimento, por servidor designado pelo órgão, com a elaboração de relatório 
e notificações de irregularidades; e (iv) restou demonstrada, até o momento, a atuação regular dos órgãos competentes na adoção das medidas necessárias 
à regularização da reserva legal do referido assentamento, revelando-se desnecessária a continuidade do presente feito. 2. Dispensada a comunicação do 
representante nas hipóteses de instauração do procedimento de ofício ou remessa de órgão público. 3. Voto pela homologação do arquivamento. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) 
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relator(a). 255) PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA Nº. 1.35.000.000514/2021-27 - Eletrônico - Relatado por: Dr(a) 
MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO – Nº do Voto Vencedor: 1524 – Ementa: DECLINAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO. 
INQUÉRITO CIVIL. POVOADO QUILOMBOLA MUSSUCA. MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE. PANDEMIA COVID-19. IRREGULARIDADE DA 
VACINAÇÃO. REMESSA À 6ª CCR. 1. Não tem atribuição a 4ª CCR para analisar declinação de atribuições em inquérito civil instaurado para apurar eventual 
irregularidade na campanha de vacinação contra a COVID-19 no povoado Mussuca, quilombo, na cidade de Laranjeiras/SE, questões afetas às atribuições da 6ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, tudo em conformidade com o que dispõe os §§ do artigo 2º da Resolução nº 20/96 do Conselho Superior do MPF. 2. Voto 
pelo não conhecimento da declinação de atribuições, com determinação de remessa dos autos à 6ª CCR para o exercício de suas atribuições revisionais. - 
Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do declínio no âmbito deste Colegiado, remetendo-se 
os autos à PGR/6A.CAM - 6A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). 
 

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenadora Substituta 
 

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO 
Subprocurador-Geral da República 

Titular 
 

NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO 
Subprocurador-Geral da República 

Membro suplente 
 

MARCUS VINICIUS AGUIAR MACEDO 
Procurador Regional da República 

Membro suplente 
 

PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00017127-2021| 

PORTARIA Nº 97, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 (*) 
 

O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 
Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017; 

CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio das Portarias POR-PGJ 2.860, POR-PGJ 2.861, POR-PGJ 
2.862 e POR-PGJ 2.863, de 22 de outubro de 2021; 

RESOLVE: 
Art.1º Ficam designados Promotores(as) de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, durante afastamento do 

titular, conforme a seguir: 
 

COMARCA ZE PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 
Afrânio 107ª Igor de Oliveira Pacheco 13/11 a 2/12/2021 férias 

Pesqueira 55ª  Michel de Almeida Campelo 13/11 a 2/12/2021 férias 
Recife 9ª  Irene Cardoso Sousa 26/10 a 24/11/2021 licença médica 

Venturosa 120ª  Carlos Eduardo Vergetti Vidal 3/11a 22/11/2021 férias 
 
Art.2º Devem os(as) Promotores(as) de Justiça indicados(as) nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona 

Eleitoral (ZE) e apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), na forma da 
Portaria PRE/PE 4/2016. 

Art.3º O envio do relatório a que se refere o art. 2º é obrigatório e será trimestral, nos anos não eleitorais, até o quinto dia útil dos 
meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 
dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

§1º Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 
§2º O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (<https://is.gd/MPF083> ou 

<https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade>), onde há legislação, jurisprudência, modelos de peças, artigos, 
comunicações, ofícios e outros documentos. 

Art.4º O(a) promotor(a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 
do relatório de produtividade ao(à) que assumir as funções na ZE. 

Art.5º Incumbe ao(à) novo(a) promotor(a) designado(a) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita 
(<http://www.mpf.mp.br/prepe>). 

Parágrafo único. Os(as) promotores(as) que já possuírem cadastro na Área Restrita da PRE/PE ficam dispensados de fazer nova 
solicitação e deverão apenas, quando necessário, atualizar seus dados. 

Art.6º Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 
1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9º, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 
de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 
 

ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional Eleitoral 

 
* Nota: Republicado por ter saído com incorreções na publicação do DMPF-e, caderno extrajudicial nº 202/2021, divulgado em 28 de outubro de 2021, 
pág. 9. 

 
 

https://is.gd/MPF083
https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade
http://www.mpf.mp.br/prepe
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##ÚNICO: | EXTRA-PRR5 - PRR5ª-00017053-2021| 
PORTARIA N° 106, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL EM PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, na forma dos artigos 78 e 79 da Lei 

Complementar 75, de 20 de maio de 1993, e das Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 1, de 10 de agosto de 2011, e PRE/PGJ 2, de 31 de agosto de 2017; 
CONSIDERANDO a indicação do Procurador-Geral de Justiça, por meio da Portaria POR-PGJ 3.021, de 8 de novembro de 2021; 
RESOLVE: 
Art.1º Fica designada Promotora de Justiça para oficiar perante a Justiça Eleitoral de primeiro grau, durante afastamento do titular, 

conforme a seguir: 
 

COMARCA ZE PROMOTORA DE JUSTIÇA PERÍODO MOTIVO 
Petrolina 83ª  Rosane Moreira Cavalcanti 13/11 a 2/12/2021 férias 

 
Art.2° Deve a Promotora de Justiça indicada nesta portaria comunicar o início do exercício na respectiva Zona Eleitoral (ZE) e 

apresentar relatório de produtividade da função eleitoral à Procuradoria Regional Eleitoral em Pernambuco (PRE/PE), na forma da Portaria PRE/PE 
4/2016. 

Art.3º O envio do relatório a que se refere o art. 2º é obrigatório e será trimestral, nos anos não eleitorais, até o quinto dia útil dos 
meses de abril, julho, outubro e janeiro do ano seguinte, na forma da Portaria PRE/PE 4/2016. Nos anos eleitorais, o envio será semestral, até o quinto 
dia dos meses de julho e janeiro do ano seguinte. 

§1° Não serão aceitos relatórios de produtividade enviados por e-mail ou por via postal. 
§2° O relatório de produtividade deve ser enviado por meio da Área Restrita da PRE/PE (<https://is.gd/MPF083> ou 

<https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade>), onde há legislação, jurisprudência, modelos de peças, artigos, 
comunicações, ofícios e outros documentos. 

Art.4° O(a) promotor(a) que deixar de exercer a função eleitoral deverá fornecer todas as informações necessárias ao preenchimento 
do relatório de produtividade ao(à) que assumir as funções na ZE. 

Art.5° Incumbe ao(à) novo(a) promotor(a) designado(a) solicitar cadastro para acesso à Área Restrita 
(<http://www.mpf.mp.br/prepe>). 

Parágrafo único. Os(as) promotores(as) que já possuírem cadastro na Área Restrita da PRE/PE ficam dispensados de fazer nova 
solicitação e deverão apenas, quando necessário, atualizar seus dados. 

Art.6° Ocorrendo desistência, promoção ou impedimento de ordem legal, a substituição obedecerá às Resoluções Conjuntas PGJ/PRE 
1/2011 e PRE/PGJ 2/2017, salvo impossibilidade de aplicação, quando será observado o art. 9°, V, da Lei Complementar Estadual 12, de 27 de dezembro 
de 1994, com as alterações da Lei Complementar Estadual 21, de 28 de dezembro de 1998. 

Publique-se. Registre-se. 
 

ROBERTO MOREIRA DE ALMEIDA 
Procurador Regional Eleitoral 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE 

##ÚNICO: | EXTRA-CZS - PRM-CZS-00001667-2021| 
PORTARIA N° 9, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 

 
O Procurador da República titular do ofício da Procuradoria da República no Município de Cruzeiro do sul/AC, no cumprimento das 

incumbências constitucionais (art. 127, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/1988) e legais (art. 1º e art. 2º, ambos da Lei 
Complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993 – LC n.º 75/1993), e no exercício das atribuições conferidas pelo art. 129, III, da CRFB/1988, e pelos art. 
6º, VII, “c”, art. 7º, I, e art. 38, I, da LC n.º 75/1993, art. 8º, § 1º, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei n.º 7.347/85); e pelas Resolução n.º 23, de 17 
de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (Res. CNMP n.º 23/2007), e Resolução n.º 87, de 6 de abril de 2010 (publicação 
consolidada), do Conselho Superior do Ministério Público Federal (Res. CSMPF n.º 87/2010). 

Considerando que o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme disposto no art. 127 da CRFB/1988, e 
no art. 1º da LC n.º 75/1993; 

Considerando que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, 
considerados, dentre outros, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, relativas à administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, é função institucional do Ministério Público Federal (art. 5º, I, “h”, da LC n.º 75/1993); 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços de 
relevância pública quanto aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade (art. 5º, V, “b”, da LC n.º 75/1993); 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para proteção do patrimônio 
público, na forma do art. 6º, VII, “b”, e art. 38, I, ambos da LC n.º 75/1993; 

Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover as ações necessárias à probidade administrativa, na forma do art. 
6º, XIV, “f”, da LC n.º 75/1993; 

Considerando que o inquérito civil é procedimento investigatório, de natureza unilateral e facultativa, instaurado para apurar a 
ocorrência de fatos que digam respeito ou acarretem danos efetivos ou potenciais a interesses que incumba ao Ministério Público defender, servindo 
como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, nos termos da Res. CNMP n.º 23/2007 e da Res. CSMPF n.º 
87/2010; 

Considerando os elementos acostados ao Procedimento Preparatório n.º 1.10.001.000056/2020-12, instaurado para apurar a 
responsabilidade de JONAS DE SOUSA LIMA, ex-empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos demitido por justa causa em 
razão da prática de faltas funcionais que comprometeram a segurança da Agência dos Correios no Município de Jordão/AC. 

https://is.gd/MPF083
https://acessorestrito.mpf.mp.br/acessorestrito/prepe/relatorio-de-produtividade
http://www.mpf.mp.br/prepe
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RESOLVE instaurar INQUÉRITO CIVIL, pelo prazo de 1 (um) ano, com o seguinte objeto: 
“Apurar possíveis atos de improbidade administrativa praticados, em tese, por JONAS DE SOUSA LIMA, ex-empregado público da 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS demitido por justa causa em razão da prática de faltas funcionais que comprometeram a 
segurança da Agência dos Correios no Município de Jordão/AC”. 

Autue-se esta Portaria e converta-se o Procedimento Preparatório n.º 1.10.001.000056/2020-12, que originou a instauração deste 
Inquérito Civil. 

Como diligência investigatória inicial, expeça-se ofício à Unidade Virtual da Corregedoria Estadual da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos no Acre, por intermédio da Corregedoria Estadual do Amazonas, solicitando o envio, no prazo de 30 (trinta) dias, de informações atualizadas 
sobre o ressarcimento ao Banco do Brasil das quantias subtraídas durante roubo praticado na Agência dos Correios no município de Jordão/AC no dia 
18 de março de 2019. 

A designação de secretário ocorrerá por meio de ferramenta eletrônica própria, no Sistema Único. 
Publique-se no Diário Oficial, nos termos do art. 4º, VI, da Res. CNMP n.º 23/2007, e dos art. 5º, VI, e art. 16, § 1º, I, ambos da Res. 

CSMPF n.º 87/2010. 
Dispensada a comunicação à 5 Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – Combate à Corrupção, forte no 

Ofício circular n.º 22/2018/5ªCCR/MPF (PGR-00679863/2018). 
Ao Setor Jurídico (SJUR/PRM-AC) para que observe o disposto no art. 6º, § 10, da Res. CNMP n.º 23/2007, e no art. 9º, § 9º, da Res. 

CSMPF n.º 87/2010, fazendo constar cópia desta Portaria de Instauração em todos os ofícios requisitórios de informações destinadas à instrução do 
presente Inquérito Civil. 

 
BRUNO ARAÚJO DE FREITAS 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA BAHIA 
##ÚNICO: | EXTRA-BA - PRM-GNB-BA-00005369-2021| 

PORTARIA N° 29, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, no exercício de suas atribuições constitucionais, 
 CONSIDERANDO o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal, no art. 6º e no art. 7º da Lei 

Complementar nº 75/93, bem como o disposto na Resolução nº 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO os elementos extraídos da Notícia de Fato n. 1.14.009.000109/2021-59, instaurada visando a acompanhar o 

processo de tombamento da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, localizada no município de Ibitiara/BA, em andamento na Superintendência do IPHAN 
na Bahia, em situação de “vistoria programada para 2021” (Ref.: processo de tombamento nº 01458.001039/2013- 61/1257-T-87 - Nota Técnica nº 
317/2020); 

CONSIDERANDO o escoamento do prazo de tramitação do presente procedimento e a necessidade de realização de diligências para 
a completa apuração dos fatos; 

 Resolve instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nos termos do art. 8º e ss. da Resolução CNMP nº 174/2017, vinculado 
à 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, com o seguinte objeto: “IBITIARA - Acompanhar o processo de tombamento da Igreja Nossa Senhora 
dos Remédios, localizada no município de Ibitiara/BA, em andamento na Superintendência do IPHAN na Bahia, em situação de “vistoria programada 
para 2021” (Ref.: processo de tombamento nº 01458.001039/2013- 61/1257-T-87 - Nota Técnica nº 317/2020)”. 

Cumpram-se as diligências determinadas no despacho PRM-GNB-BA-00005347/2021. 
 

 MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA 
 Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO CEARÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-ITA-CE-00002231-2021| 
PORTARIA Nº 10, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório nº 1.15.005.000013/2021-93 a partir de 

representação da Associação Comunitária dos Remanescentes de Quilombo do Córrego dos Iús, localizada no Município de Acaraú/CE, versando sobre 
invasões ocorridas no território daquela Comunidade, que estaria em processo de demarcação (INCRA nº 54130.000483/2014-08); 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento está na iminência 
de expiração; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos maiores elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação; 
2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva; 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 

4. Após, cumpra-se a diligência determinada no Despacho de etiqueta PRM-ITA-CE-00002197/2021. 
 

MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 
Procuradora da República 
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##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-ITA-CE-00002229-2021| 
PORTARIA Nº 11, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório nº 1.15.005.000017/2021-71 a partir de 

documentação encaminhada pela FUNAI, versando sobre festas e aglomerações na Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, no Município de 
Itapipoca/CE; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório está 
na iminência de expiração; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos maiores elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação; 
2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva; 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal. 

 
MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 

Procuradora da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PRM-ITA-CE-00002232-2021| 
PORTARIA Nº 12, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da Procuradora da República que esta subscreve, com lastro nos arts. 127 

caput e 129 da Constituição da República de 1988, bem como no art. 6º, VII, da Lei Complementar 75/93; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal instaurou o Procedimento Preparatório nº 1.15.005.000020/2021-95 a partir de 

representação do Conselho Indígena Tremembé de Almofala – CITA, versando sobre questões relacionadas à educação escolar indígena nos Municípios 
de Itarema e Acaraú/CE; 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, o prazo para encerramento do citado Procedimento Preparatório está 
na iminência de expiração; 

CONSIDERANDO a necessidade de continuar as investigações, com o intuito de carrear aos autos maiores elementos de convicção, 
DETERMINA: 

1. Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, mantendo-se sua ementa e número de autuação; 
2. Comunicar o fato à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva; 
3. A publicação em meio eletrônico e na imprensa oficial, considerando o disposto nos artigos 4º, VI, parte final, e 7º, §2º, I, da 

Resolução nº 23 do CNMP, assim como no artigo 16, §1º, I, da Resolução nº 87, de 03 de agosto de 2006, do Conselho Superior do Ministério Público 
Federal; 

4. Após, cumpra-se a diligência determinada no Despacho de etiqueta PRM-ITA-CE-00002209/2021. 
 

MARINA ROMERO DE VASCONCELOS 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-CE - PR-CE-00051291-2021| 
PORTARIA Nº 144, DE 10 DE NOVBEMBRO DE 2021 

 
Notícia de Fato Nº 1.15.000.001733/2021-16. Interessado: MPF. Assunto: 
Converter em IC 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, oficiante junto ao 8º Ofício da 
Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 25, IV, “b”, da Lei 8.625/93, no art. 8º, 
§1º da Lei 7.347/85, e com fulcro no Art. 3º, caput e parágrafo único, e art. 7º da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do 
Ministério Público, 

CONSIDERANDO que, de acordo com as normas de regência, a Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-
fim do Ministério Público e deverá subsidiar análise preliminar para posterior instauração de procedimento próprio; 

CONSIDERANDO que o prazo consignado no Art. 3°, parágrafo único da Resolução n° 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, se encerrou, e tendo em vista a inexistência de circunstâncias autorizadoras de arquivamento previstas no art. 4º, da 
Resolução acima mencionada, bem como o fato requerer maior apuração (art. 7º); 

RESOLVE CONVERTER a presente NOTÍCIA DE FATO em INQUÉRITO CIVIL, determinando-se: 
Registro e autuação da presente Portaria, juntamente com as peças informativas da Notícia de Fato nº 1.15.000.001733/2021-16, pelo 

Núcleo de Combate à Corrupção (NCC), nos sistemas de informação adotados pelo Ministério Público Federal, como Inquérito Civil, vinculado à 5ª 
CCR, registrando-se como seu objeto: PDE CE.0920.2020.C.00010 - Requerimento de Instauração de Procedimento em face do empregado WAGNER 
ANDRADE COSTA, matrícula n. 054030-5, por indícios de condutas dolosas quanto ao financiamento habitacional, por ele contratado, resultando em 
prejuízo para Caixa Econômica Federal/CE. Contrato habitacional 1.4444.0041713-0. 
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Remessa de cópia da presente portaria ao NCC, para publicação, nos termos do art. 4º, VI, Resolução nº 23 CNMP e art. 16, §1º, I, 
Resolução nº 87 CSMPF. 

Cumpra-se. 
 

MARCIO ANDRADE TORRES 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE GOIÁS 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00004700-2021| 
PORTARIA N° 6, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
PP n.º 1.18.000.000471/2021-61 
 

O Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 
República, considerando o prazo de tramitação do presente procedimento, e que ainda há necessidade de realização de diligências, determino sua 
conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4º, § 4º da Resolução CSMPF nº 87/10. 

Assim, DETERMINO: 
a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é: NOTÍCIA APRESENTADA PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO A PARTIR DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº TC 028.349/2020-2 (ACÓRDÃO 
Nº 1700/2021-TCU) INSTAURADA PELO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM 
DESFAVOR DE FREDERICO ANTÔNIO LOUREIRO SOARES, EM RAZÃO DA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS REFERENTES 
AO TERMO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 001798/2020-47, TENDO COMO OBJETO O INSTRUMENTO DESCRITO COMO 
"DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS SUSTENTÁVEIS PARA AGRICULTURA FAMILIAR". 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão - 1ª CCR, para os 
fins previstos no art. 4º, §§ 1º e 2º, art. 5º, art. 6º e art. 16, § 1º, I, da Resolução CSMPF nº 87/2010; e 

c) designo para secretariar os trabalhos, enquanto lotada neste Gabinete, a servidora Jackeline Marques Faria. 
 

SERGIO DE ALMEIDA CIPRIANO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00004717-2021| 
PORTARIA Nº 8, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
PP N.º 1.18.000.001480/2021-79 
 

O Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo art. 129 da Constituição da 
República, considerando o prazo de tramitação do presente procedimento, e que ainda há necessidade de realização de diligências, determino sua 
conversão em inquérito civil para atendimento do disposto no art. 4.º, § 4.º da Resolução CSMPF n.º 87/10. 

Assim, DETERMINO: 
a) a) registre-se e autue-se esta portaria como inquérito civil cujo objeto é: notícia apresentada pela 90.ª Promotoria de Justiça de 

Goiânia/GO acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico n.º 002/2021, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 
Goiás, em virtude de suposto erro na desclassificação da empresa Pistolato Mira Coleta Urbana. Encaminha cópia da Notícia de Fato N.º 202100173413 
para análise e providências cabíveis. 

b) após os registros de praxe, publique-se e comunique-se esta instauração à 1.ª Câmara de Coordenação e Revisão - 1.ª CCR, para 
os fins previstos no art. 4.º, §§ 1.º e 2.º, art. 5.º, art. 6.º e art. 16, § 1.º, I, da Resolução CSMPF n.º 87/2010; e 

c) Fica designado para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Kristiano Gonçalves Teles. 
 

OTAVIO BALESTRA NETO 
Procurador da República 

(Em substituição) 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PRM-RVD-GO-00004705-2021| 
PORTARIA N° 17, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129 da Constituição Federal, no art. 7.º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/1993 e na Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério 
Público; 

RESOLVE instaurar Procedimento Administrativo de Acompanhamento, tendo como objeto "Procedimento que cuida das tratativas 
para formalização de acordo de não persecução penal decorrente dos autos n.º 0000732-16.2019.4.01.3503, em que JOSÉ DIVINO MARTINS FRANCO 
figura como réu, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 334-A, §1º, inciso IV, e no art. 273, §1º-B, inciso IV, ambos do Código Penal, este último 
com incidência da pena prevista no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006. Permissivo do art. 28-A do CPP c/c a Resolução CNMP nº. 181/2017 ", pelo 
que determina-se: 

I - registre-se e autue-se esta Portaria como Procedimento Administrativo de Acompanhamento; 
II - após os registros de praxe, comunique-se a instauração à 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e 

dê-se publicidade ao ato, conforme disposto no art. 16, § 1.º, I, da Resolução CSMPF n.º 87/2010. 
III- cumpra-se o Despacho nº 781/2021. 
Fica designado para secretariar os trabalhos, enquanto lotado neste Gabinete, o servidor Kristiano Gonçalves Teles. 

 
SERGIO DE ALMEIDA CIPRIANO 

Procurador da República 
(Em substituição) 
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##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00043929-2021| 
PORTARIA N° 79, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Pública e na Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, 

CONSIDERANDO o esgotamento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 1.18.000.002463/2020-78, 
instaurado para Instaura IC tendo como objeto apurar "NOTICIA DA SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA 55a MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
REFERENTES AO TERMINAL ISIDÓRIA, QUE INTEGRA O CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO TRECHO 02 DO CORREDOR BRT NORTE- 
SUL, CONSISTENTE NA ATESTAÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE REALIZADOS, CONSTANTE DO 
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA-GERENCIAL DE ANÁLISE DE OBRAS PÚBLICAS - GERAOP/CGM N. 049/2019, DA CONTROLADORIA-
GERAL DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA", havendo diligências pendentes já determinadas, 

RESOLVE CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, a fim de dar continuidade à colheita 
de informações, documentos e outros elementos indispensáveis para subsidiar a atuação do Ministério Público Federal, pelo que DETERMINA, desde 
logo: 

a) a autuação desta portaria como ato de conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, bem assim a classificação do 
feito, no Sistema Único de Informações, com área de atuação "tutela coletiva", e a realização das anotações pertinentes nos registros desta Procuradoria 
da República; 

b) a solicitação de publicação desta portaria à PGR/Divisão de Editoração e Publicação - DIEP/SEJUD, via sistema Único de 
Informações; e 

c) sobreste-se por 60 dias, ao aguardo da conclusão da perícia objeto da Solicitação de Perícia 1147/2021, com previsão de entrega 
no primeiro dia útil de 2022. 

 
HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-GO - PR-GO-00043933-2021| 
PORTARIA N° 80, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento na Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Pública e na Resolução nº 87/2006 do Conselho 
Superior do Ministério Público Federal, 

CONSIDERANDO a proximidade do esgotamento do prazo de tramitação do Procedimento Preparatório MPF/PR/GO nº 
1.18.000.000252/2021-81, instaurado para "apurar notícia oriunda da Procuradoria Regional do Trabalho, de possível desvio de recursos públicos federais 
repassados ao Estado de Goiás pelo Fundo Nacional de Saúde, através das empresas CMIN Centro de Medicina Intensiva de Minas Gerais, CNPJ 
34.536.344 /002-12, e BAHIALAV Lavanderia Hospitalar, CNPJ 21.564.545/001-49, que possuem contratos de prestação de serviços de UTI Unidade 
de Terapia Intensiva e de lavanderia hospitalar, respectivamente, com o INTS, organização social que faz a gestão do Hospital de Urgências de Goiânia 
- HUGO" e ainda havendo diligências a serem realizadas, já determinadas e ainda não concluídas, 

RESOLVE CONVERTER o PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO EM INQUÉRITO CIVIL, a fim de dar continuidade à colheita 
de informações, documentos e outros elementos indispensáveis para subsidiar a atuação do Ministério Público Federal, pelo que DETERMINA, desde 
logo: 

a) a autuação desta portaria como ato de conversão do Procedimento Preparatório em Inquérito Civil, bem assim a classificação do 
feito, no Sistema Único de Informações, com área de atuação "tutela coletiva", e a realização das anotações pertinentes nos registros desta Procuradoria 
da República; 

b) a solicitação de publicação desta portaria à PGR/Divisão de Editoração e Publicação - DIEP/SEJUD, via sistema Único de 
Informações; e 

c) Requisite-se da CGU que informe qual a previsão de realização da fiscalização referida no PROTOCOLO ELETRÔNICO 
17093/2021 CGU/GO - PR-GO-00034535/2021. 

 
HELIO TELHO CORRÊA FILHO 

Membro GAECO 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO 
##ÚNICO: | EXTRA-MA - PR-MA-00036732-2021| 

PORTARIA Nº 33, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O Ministério Público Federal, pela procuradora da República signatária, no exercício das atribuições constitucionais conferidas pelo 
art. 129 da Constituição Federal e 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 (CF, art. 127, caput); 

CONSIDERANDO que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (CF, art. 129, II), bem 
como 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); 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 prevê que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (art. 205); 
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CONSIDERANDO que a União, através do Ministério da Educação, é responsável pela fiscalização das instituições de ensino 
superior por ela autorizadas a funcionar, com vista ao indispensável controle acerca do "cumprimento das normas gerais da educação nacional" (art. 209, 
inciso I da CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 
União incumbir-se-á de baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, além de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 
avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior (art.9º, VII e IX); 

CONSIDERANDO que o sistema federal de ensino compreende as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa 
privada (art. 16, II); 

CONSIDERANDO que as instituições privadas de ensino superior são sociedades empresárias que prestam serviços educacionais 
por meio de contratos, estabelecendo-se uma relação de consumo entre fornecedor e consumidor; 

CONSIDERANDO que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art.5, XXXII, da CF/88); 
CONSIDERANDO que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados, dentre outros princípios, a defesa do consumidor (art. 170, V, da CF/88); 
CONSIDERANDO o teor da Notícia de Fato nº 1.19.000.001200/2021-95, instaurada a partir de representação oriunda do Conselho 

Regional de Serviço Social 2ª Região - CRESS/MA, noticiando possível atuação irregular concernentes à oferta de curso superior de Serviço Social pela 
Faculdade Aldemar Rosado - Far, Faculdade Kurios, Faculdade do Médio Parnaíba - FAMEP e Instituto Isepro; 

CONSIDERANDO que com a representação foram juntados vários documentos que indicam que a Faculdade Aldemar Rosado - Far 
e Faculdade Kurios , ambas supostamente credenciadas pelo Ministério da Educação para oferta do curso na modalidade presencial, diplomariam alunos 
egressos de outras instituições não credenciadas, mediante aproveitamento de disciplinas; 

CONSIDERANDO que, de acordo com a representação, a Faculdade do Médio Parnaíba - FAMEP e Instituto Isepro praticariam a 
conduta consistente na oferta do curso de Serviço Social, sem a devida autorização junto ao sistema federal de ensino para oferta de cursos superiores; 

CONSIDERANDO que a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior-SERES/MEC, por meio do OFÍCIO Nº 
1485/2021/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC, informou que a Faculdade Adelmar Rosado - FAR, Faculdade Excelência - FAEX (antiga Faculdade 
Kurios), Faculdades FAMEP e Faculdade Sucesso - FAS (antigo Instituto Isepro), possuem credenciamento para oferta do curso de Serviço Social, tão 
somente na modalidade presencial; 

RESOLVE: 
Art. 1º Converter a presente Notícia de Fato em Inquérito Civil com vistas a apurar possível oferta irregular de ensino superior pela 

Faculdade Adelmar Rosado - FAR, Faculdade Excelência - FAEX, Faculdades FAMEP e Faculdade Sucesso - FAS. 
§ 1º Registre-se como investigadas a "Faculdade Adelmar Rosado - FAR ", 
"Faculdade Excelência - FAEX ", "Faculdades FAMEP " e "Faculdade Sucesso - FAS " e como interessada a "União". 
§ 2º Registre-se como assunto “10029 - Ensino Superior (Serviços/DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO)” e como grupo temático “3ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF”. 
Art. 2º Para instruir o presente feito determino: 
Retornem os autos conclusos, para análise da documentação acostada ao presente procedimento e quanto à pertinência da propositura 

de ação civil pública. 
Art. 3º Comunique-se à egrégia 3ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deste ato, para conhecimento e 

publicação, nos termos dos art. 4º, VI, e 7º, § 2º, I e II, da Resolução CNMP nº 23/2007. 
Art. 4º Designo o servidor Leonardo Miranda Rodrigues, Assessor Nível II, para atuar neste Inquérito Civil como secretário, enquanto 

lotado neste 13º Ofício. 
Art. 5º Providencie-se os registros de estilo junto ao sistema de cadastramento informático, notadamente para que se atualize a 

autuação quanto ao resumo dos fatos, partes, assunto/tema, município e prazos de tramitação, bem como promova-se a devida publicação nos meios 
indicados pelas Resoluções CNMP e CSMPF. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

CAROLINA DA HORA MESQUITA HOHN 
Procuradora da República (Em substituição ao 13º ofício) 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00006424-2021| 
PORTARIA Nº 6, DE 4 DE AGOSTO DE 2021 

 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no exercício das atribuições constitucionais e 
legais, com arrimo no art. 129, III, CR/88 e nos artigos 5º e 6º, da Lei Complementar nº 75/93; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República determina, no art. 129, III, ser função institucional do Ministério Público 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, bem como de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que os fatos originalmente investigados no Procedimento Investigatório Criminal nº 1.22.020.000139/2016-78 
(nº judicial 1586-37.2016.4.01.3819), pertencem à denominada “Operação Mamulengo”; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Federal postulou e obteve, perante o Juízo da Subseção Judiciária de Manhuaçu, o 
deferimento das medidas de busca e apreensão em diversas empresas, residências e na sede da Prefeitura Municipal de Simonésia, e condução coercitiva 
dos investigados (autos nº 1564 76.2016.4.01.3819); interceptação das comunicações telefônicas (autos nº 1565-61.2016.4.01.3819); e levantamento de 
sigilo bancário e fiscal dos investigados (autos de nº 1906-53.2017.4.01.3819); 

CONSIDERANDO que um grande conjunto de fatos suspeitos foi investigado; entretanto, com o avanço das investigações, a 
elucidação não se deu de modo homogêneo, de modo que, em momentos distintos, foram objeto de diferentes ações penais e/ou ações de improbidade 
administrativa, promoções de arquivamento ou de declínio de competência; 
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CONSIDERANDO que nos autos nº 1564-76.2016.4.01.3819, sob autorização judicial, foram apreendidos diversos documentos e 
outros objetos de interesse da investigação com os investigados; 

CONSIDERANDO que por determinação judicial os bens apreendidos permaneceram em posse e guarda do próprio Ministério 
Público Federal, que conduzia diretamente as investigações, a fim de que fossem submetidos a análise e, em alguns casos, exame pericial; 

CONSIDERANDO que os bens ainda armazenados nesta PRM devem ser restituídos aos seus proprietários; 
CONSIDERANDO os termos do artigo 8º, IV, da resolução nº 174/2017, do CNMP; 
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO para registrar os atos de comunicação e restituição a serem praticados. 
Como consequência da instauração e para assegurar a devida publicidade e regularidade da instrução, DETERMINO: 
 I – a autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 e artigo 9º da 

Resolução nº 174/2017, ambas do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público; 
 II – o cumprimento do despacho PRM-MNC-MG-00004377/2021; 
 III – Após, façam-me os autos conclusos. 

 
THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00006423-2021| 
PORTARIA Nº 7, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República abaixo firmado, no exercício das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 129, incisos II, III e VII, da Constituição da República; pelos artigos 3º, 9º, 10 e 38, inciso IV, da Lei Complementar n. 
75/93; pela Resolução n. 20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pela Resolução n. 127/2012, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal (CSMPF); e 

CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público Federal, dentre outras, o controle externo da atividade policial, 
bem como a proteção do patrimônio público e social e da moralidade administrativa; 

CONSIDERANDO que o controle externo da atividade policial tem como objeto manter a regularidade e adequação dos 
procedimentos empregados na execução da atividade policial (art. 2º da Resolução CNMP n. 20/2007 e art. 1º da Resolução CSMPF n. 127/2012); 

CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 4º da Resolução n. 20/2007 do CNMP, que regulamenta o exercício do controle externo 
da atividade policial pelo Ministério Público; 

CONSIDERANDO a necessidade de se empreender um trabalho efetivo de controle externo preventivo e concentrado da atividade 
policial, inclusive inspeções em unidades policiais nos meses de abril ou maio e outubro ou novembro, conforme art. 4º, inciso I, da Resolução n. 20/2007, 
do CNMP; 

RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar Procedimento Administrativo para formalizar os atos relacionados às Inspeções na 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária 

Federal, no município de Leopoldina, referente ao ano de 2021, sendo a primeira prevista para o dia 26 de novembro de 2021, às 14 horas. 
Art. 2º Determinar, como diligências/providências preliminares, as seguintes: 
I – registre-se e autue-se o presente; 
II – juntem-se os relatórios de inspeção do ano anterior; 
III – expeçam-se ofícios ao Superintendente Regional da (Polícia Federal / Rodoviária Federal) em Minas Gerais e à Chefia da 7ª 

Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, no município de Leopoldina; 
IV – expeçam-se ofícios às autoridades abaixo indicadas, comunicando-lhes sobre a data da inspeção na 7ª Delegacia de Polícia 

Rodoviária Federal, no município de Leopoldina, para que, caso possuam informações ou documentos que reputem pertinentes, procedam ao seu envio 
a esta Procuradoria da República até o dia 20 de novembro de 2021, a fim de que possam ser ultimadas as providências necessárias aos trabalhos: 

a) Procurador(a) da República e Procurador(a) Regional da República Coordenadores(as) dos Núcleos Criminais, respectivamente, 
da PR/MG e da PRR – 1ª Região; 

b) Juízes Federais das Subseções Judiciárias de Manhuaçu e Muriaé; 
c) Presidente da Seccional da OAB em Minas Gerais; 
d) Defensor(a) Público(a) Chefe da União em Minas Gerais. 
V – Ciência à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, através do Sistema Único. 

 
THIAGO CUNHA DE ALMEIDA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-MNC-MG-00006422-2021| 
PORTARIA N° 8, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 127, caput, e no art. 129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal; 
nos artigos 5º, 6º, 7º e 8º da Lei Complementar n° 75/93; e no art. 8º da Resolução nº 174/2017 do CNMP1; 

CONSIDERANDO que a queda do avião bimotor prefixo PT-ONJ, King Air, no dia 05.10.2021, no município de Piedade de 
Caratinga, vitimou cinco pessoas (a cantora e compositora Marília Mendonça, o seu tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique 
Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copilo Tarciso Pessoa Viana); 

CONSIDERANDO que, no momento, pode-se afirmar com segurança apenas que o avião atingiu um cabo de uma torre de distribuição 
de energia elétrica; 

CONSIDERANDO que foi noticiando que outros pilotos haviam relatado aos órgãos aéreos que os fios elétricos atrapalhariam o 
pouso no aeródromo de Caratinga; 

CONSIDERANDO que, segundo algumas fontes, porém, a torre de energia elétrica objeto dos relatos estaria em coordenada diversa 
daquela que servia de suporte à fiação atingida no momento do acidente; 
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CONSIDERANDO que não há, por ora, elementos de informação que indiquem a ocorrência de crime, de competência federal ou 
estadual, ou que apontem para a necessidade de adoção de outras providências imediatas; 

CONSIDERANDO que, embora a Lei 7.565/86 disponha que “a investigação Sipaer de determinado acidente aeronáutico deverá se 
desenvolver de forma independente de quaisquer outras investigações” (art. 88-B) e “não impedirá a instauração nem suprirá a necessidade de outras 
investigações, inclusive para fins de prevenção” (art. 88-C), é necessário aguardar as conclusões da apuração levada a cabo pelo CENIPA a fim de 
verificar a necessidade e o tipo de providência a ser adotada pelo MPF; 

CONSIDERANDO que “em qualquer fase da investigação, poderão ser emitidas recomendações de segurança operacional” (art. 86-
A, parágrafo único); 

RESOLVE instaurar procedimento administrativo, vinculado à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão, para acompanhar a apuração, 
por parte dos órgãos administrativos responsáveis, das circunstâncias da queda do avião bimotor prefixo PT-ONJ, King Air, no dia 05.10.2021, no 
município de Piedade de Caratinga, motivo pelo qual deverão ser adotadas as seguintes providências: 

(i) Autuação, o registro e a publicação, conforme determinação do inciso VI do artigo 4º da Resolução nº 23/2007 e artigo 9º da 
Resolução nº 174/2017, ambas do Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público; 

(ii) Distribua-se livremente; 
(iii) Expeça-se ofício ao 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SERIPA requisitando, com 

fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/932: 
(a) o encaminhamento do relatório final das circunstâncias da queda do avião bimotor prefixo PT-ONJ, King Air, no dia 05.10.2021, 

no município de Piedade de Caratinga. Como não há prazo legal para a conclusão da apuração, não sendo encaminhado o relatório no prazo de três meses, 
encaminhem-se os autos conclusos para eventual reiteração; 

(b) que, caso seja constatado, em qualquer fase da investigação, fato que possa colocar em risco a segurança do tráfego aéreo, 
notadamente referente à localização das torres e cabeamento de energia elétrica, comunique imediatamente a este órgão ministerial, antes da conclusão 
das investigações. 

Considerando que o artigo 88-J da Lei nº 7.565/86 determina que “as fontes e informações Sipaer que tiverem seu uso permitido em 
inquérito ou em processo judicial ou procedimento administrativo estarão protegidas pelo sigilo processual”, decreto o sigilo do procedimento a partir 
das peças de instauração. 

Designo a chefia do Setor Administrativo para secretariar o presente procedimento, cabendo-lhes, inclusive, o controle dos prazos. 
Manhuaçu/MG, data da assinatura digital. 
 

FRANCISCO DE ASSIS FLORIANO E CALDERANO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-MG - PRM-PSS-MG-00003765-2021| 
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 10, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021 

 
Inquérito Civil nº 1.22.004.000016/2011-21, referente à apuração de regularidade do empreendimento SÍTIO CAJU, em implantação 

no entorno do reservatório da UHE Marechal Mascarenhas de Moraes. Termo de Ajustamento de Conduta firmado. PARTES: Compromitente: 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República FLÁVIA CRISTINA TAVARES TORRES. Compromissário: ARNALDO 
ADAMS RIBEIRO PINTO, inscrito no CPF sob o nº 043.384.498-10, representante da CAJU PROJETOS E EMPREENDIMENTOS. OBJETO: 
Regularizar a implantação e reduzir as repercussões ambientais do empreendimento “CAJU PROJETOS E EMPREENDIMENTOS”, mediante sua 
submissão ao processo de licenciamento ambiental corretivo perante a SUPRAM-Sul de Minas, restauração do ambiente degradado, com elaboração de 
PRAD a ser executado após aprovação pelo ICMBio e compensação pelos danos ambientais causados mediante doação de um drone e quatro armadilhas 
fotográficas ao PNSC, no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do TAC. Referente às áreas comuns do empreendimento e Glebas 6, 13 (Marina), 18 
e 19, com as respectivas matrículas nº 19800, 23575, 23578 e 23579.VIGÊNCIA: 2 anos. DATA DA ASSINATURA: 20/08/2021. ASSINATURA: 
FLÁVIA CRISTINA TAVARES TÔRRES E ARNALDO ADAMS RIBEIRO PINTO. 

 
FLAVIA CRISTINA TAVARES TORRES 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARÁ 
##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-STM-PA-00011891-2021| 

PORTARIA Nº 9, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 

129 da Constituição Federal, no art. 7º, inciso I, da Lei Complementar nº 75/1993 e nas Resoluções nº 77/2004 e nº 87/2006, do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, e; 

Considerando sua função institucional de defesa do meio ambiente 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 d, da Lei Complementar nº 75/93; 

Considerando os fatos constantes nos autos da Notícia de Fato 1.23.002.000416/2021-91, instaurada a partir de declínio de atribuição 
promovido pela 8ª PJ de Santarém/PA, NF SIMP006503-031/2021, para providências quanto a possíveis irregularidades na aplicação de recursos do 
FUNDEB em Belterra/PA; 

Considerando que o prazo do presente procedimento está próximo do vencimento e a imprescindibilidade de continuidade da 
realização de diligências, nos termos dos arts. 4º e 5º da Resolução nº 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 

Resolve instaurar INQUÉRITO CIVIL, tendo como objeto os fatos já constantes do referido auto administrativo, pelo que: 
Determina-se: 
I – Autue-se a portaria de instauração do Inquérito Civil; 
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II – Dê-se conhecimento da instauração deste IC à respectiva Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 
6º da Resolução nº 87/2006, do CSMPF), mediante comunicação eletrônica, sem prejuízo da publicidade deste ato, com a publicação no Diário Oficial, 
conforme disposto no art. 16 da Resolução nº 87/2006, do CSMPF; 

III – Após, retornem-me os autos conclusos. 
 

GABRIEL DALLA FAVERA DE OLIVEIRA 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PA - PRM-TUU-PA-00004955-2021| 
PORTARIA Nº 31, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Ref. PP nº1.23.007.000190/2020-05 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, com 
base nos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal, bem como nas disposições da Lei Complementar nº. 75/1993, da Resolução CNMP nº 23/2007 
e da Resolução CSMPF nº 87/2010 alterada pela Resolução-CSMPF n. 106/2010 e; 

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

CONSIDERANDO a expiração do prazo para finalização do Procedimento Preparatório nº 1.23.007.000190/2020-05, a necessidade 
de continuar a instrução do presente feito; 

RESOLVE converter o presente procedimento extrajudicial em INQUÉRITO CIVIL, no âmbito da 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, com o seguinte objeto: "Apurar a ocorrência de infração ambiental atribuída a KAIQUE ASSIS DE SOUZA (CPF nº 005.841.542-40) por 
apresentar informação falsa em DCC's (Declaração de Corte e Colheita), tendo em vista que, após vistoria realizada na Fazenda IMÓVEL URBANO, 
localizada no município de Goianésia do Pará/PA, para verificação da Notificação nº 672631-E, processo administrativo nº 02018.102024/2017-95, 
constatou-se que não houve a produção ou plantio informado, que corresponderia a 2.980,00 m³ de madeira, tendo as DCC's, provavelmente, sido 
utilizadas para acobertar madeira nativa de procedência ilegal, conforme Auto de Infração nº UA0A34P0." 

Após autuação e registros de praxe, proceda-se à publicação e à comunicação desta instauração à 4ª CCR para os fins previstos nos 
arts. 4º, VI, e 7º, §2º, I e II, da Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público. 

Cumpra-se. 
 

JOSE RICARDO CUSTODIO DE MELO JUNIOR 
Procurador da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DA PARAÍBA 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PRM-SSA-PB-00006735-2021| 
PORTARIA N° 19, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

conferidas pelo art. 129 da Constituição da República, e: 
a) considerando o rol de atribuições elencadas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; 
b) considerando a incumbência prevista no art. 6º, VII e art. 8º, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993; 
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. 87, de 6 de abril de 2010, do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
e) considerando a Notícia de Fato autuada para apurar possível abandono da obra de construção da Unidade Básica de Saúde da 

Família no Sítio Cajuí, Município de Triunfo/PB. 
Converta-se a Notícia de Fato n. 1.24.002.000008/2021-00 em INQUÉRITO CIVIL, com base nas razões e fundamentos expressos 

na presente portaria, para a regular e formal coleta de elementos destinados a auxiliar a formação de convicção ministerial acerca dos fatos, autuando-a 
e procedendo ao registro da presente instauração na capa dos autos e no sistema informatizado de cadastro (Único) desta Procuradoria da República. 

Após os registros de praxe, comunique-se esta instauração à 5ª 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, observando o que dispõe o art. 6º da Resolução n.º 87/2010 
do Conselho Superior do MPF. 

 
ANDERSON DANILLO PEREIRA LIMA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00046568-2021| 
PORTARIA Nº 97, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Referência: Notícia de Fato nº 1.24.000.000978/2021-17 
 

O Procurador da República Sérgio Rodrigo Pimentel de Castro Pinto, lotado na Procuradoria da República no Estado da Paraíba, 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, com espeque no art. 2º, § 7º, da Resolução nº 23/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e art. 4º, II, da 

Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o procedimento extrajudicial  acima identificado em Inquérito Civil - IC, no 
intuito do cumprimento de sentença em que o Município de Pedro Régis/PB requer a execução do título executivo judicial proferido na Ação Civil 
Pública nº 1999.61.00.050616-0 (numeração nova 50616-27.1999.4.03.6100), ajuizada pelo Ministério Público Federal na Seção Judiciária de São Paulo. 
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Registrada esta, sejam inicialmente tomadas as seguintes providências: 
I. Solicite-se a publicação da portaria via sistema ÚNICO, comprovando-se nos autos; 
II. Cumpra-se o despacho nº 14416/2021 (PR-PB-00046164/2021); 
III. Obedeça-se, para a conclusão deste Inquérito Civil, o prazo de 01 (um) ano, consoante estabelecido no art. 9º da Resolução CNMP 

nº 23/2007 e art. 15 da Resolução CSMPF nº 87/2006. 
 

SÉRGIO RODRIGO PIMENTEL DE CASTRO PINTO 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PB - PR-PB-00046537-2021| 
PORTARIA Nº 196, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
A PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, com fundamento no 

artigo 79, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 75/93, c/c o artigo 1º da Resolução n.º 30 do CNMP, resolve DESIGNAR: 
196. EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO, 2º Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Campina Grande, para exercer 

a função eleitoral perante a 75ª Zona Eleitoral - Gurinhém, durante o período de 10/11/2021 a 12/11/2021 e de 17/11/2021 a 19/11/2021, em virtude do 
afastamento da titular para gozo de folgas de plantão. 

 
ACÁCIA SOARES PEIXOTO SUASSUNA 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO PARANÁ 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-PGZ-PR-00010740-2021| 
PORTARIA Nº 4, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021 

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

conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República, e: 
a) 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 (art. 127, caput, da Constituição Federal de 1988, 
e art. 5º, I, da Lei Complementar nº 75/93); 

b) CONSIDERANDO que o art. 8º, II, da Resolução nº 174/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), prevê o 
procedimento administrativo como instrumento próprio da atividade-fim destinado a acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou 
instituições; 

c) CONSIDERANDO os termos do artigo 9º da mesma Resolução, que dispõe que o procedimento administrativo será instaurado 
por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que couber, o princípio da publicidade dos atos, previsto para o inquérito civil; 

d) CONSIDERANDO que tramitou nesta Procuradoria da República o Inquérito Civil nº 1.25.008.000102/2020-82, que versou sobre 
possíveis atos irregulares praticados na tramitação da manifestação de anuência, pelo IBAMA, ao desmatamento de 14 hectares de floresta de Mata 
Atlântica, no interesse do empreendimento energético UHE Tibagi Montante, localizado no município de Tibagi/PR; 

e) CONSIDERANDO a necessária tutela dos direitos difusos envolvidos, a rigor a proteção do meio ambiente, que no caso diz com 
o acompanhamento/fiscalização do estrito cumprimento das medidas condicionantes/mitigadoras estabelecidas pelo IBAMA e IAP (vide licenças 
ambientais prévia e de instalação, autorização de supressão florestal - ASF). 

Resolve este órgão ministerial: 
Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO, nos termos do artigo 8º, II, da Resolução CNMP nº 

174/2017, destinado a "acompanhar o cumprimento das medidas condicionantes/mitigadoras estabelecidas pelo IBAMA e IAP (vide licenças ambientais 
prévia e de instalação, autorização de supressão florestal - ASF), tanto no que se refere ao reservatório quanto ao canteiro de obras da UHE Tibagi 
Montante, especialmente a compensação da supressão vegetal (compensação de Mata Atlântica), bem como a execução do programa de salvamento da 
flora, por meio de coleta de sementes e produção de mudas, as serem utilizadas na recomposição da APP do reservatório", observando-se o seguinte: 

1. Encaminhe-se à 4ª CCR, via Sistema Único, cópia desta Portaria para publicação oficial, conforme artigo 5º, inciso VI, da 
Resolução CSMPF nº 87/2010; 

2. Observe-se a data necessária para, se for o caso, prorrogar o prazo para conclusão deste Procedimento Administrativo, conforme 
artigo 11 da Resolução CNMP nº 174/2017; 

3. Cumpridas as providências de praxe, façam os autos conclusos ao gabinete. 
 

OSVALDO SOWEK JÚNIOR 
Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PRM-CMO-PR-00003116-2021| 
PORTARIA N° 13, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Procedimento Preparatório nº 1.25.001.000146/2021-53. Objeto: Conversão de 
Procedimento Preparatório em Inquérito Civil. Classificação Temática: 
PROCURADORIA FEDERAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO. Tema: 
Acessibilidade (Garantias Constitucionais/DIREITO ADMINISTRATIVO E 
OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO) 
 

Considerando que, a teor do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público Federal é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

Considerando que ao Ministério Público Federal é incumbida a função institucional de 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, a teor do artigo 129, III, da Carta 
Magna; 
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Considerando que compete ao Ministério Público Federal promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos 
constitucionais e para proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, conforme previsto no artigo 6º, VII, alíneas “a” e “c”, da Lei 
Complementar nº 75/93; 

Considerando que acessibilidade é definida como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida (art. 3º, I, da Lei nº 13146/05); 

Considerando que definem-se barreiras nas comunicações e na informação qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento 
que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia 
da informação (art. 3º, IV, alínea “d”, da Lei nº 13146/05); 

Considerando que cuida-se de procedimento instaurado, a partir do desmembramento do Inquérito Civil nº 1.25.001.000042/2011-
77, a fim de apurar as condições de acessibilidade no prédio da Agência da Previdência Social em Campo Mourão; 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-assinado, com fundamento no artigo 129, inciso III, da 
Constituição da República, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar n.º 75/93 e artigo 4º, § 1º, da Resolução n.º 87/2010 do Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, resolve converter o presente Procedimento Preparatório em INQUÉRITO CIVIL, a fim de "apurar as condições de 
acessibilidade no prédio da Agência da Previdência Social em Campo Mourão". 

Autue-se, comunique-se e seja distribuído este expediente no âmbito da PFDC do Ministério Público Federal; promovam-se os atos 
necessários para dar atendimento à publicidade exigida pelo artigo 16, § 1º, I, da Resolução n.º 87 do Conselho Superior do Ministério Público Federal; 
cópia desta Portaria deve acompanhar todos os ofícios expedidos. 

 
MAICON FABRICIO ROCHA 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00078868-2021| 
PORTARIA Nº 602, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1361/2021/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
os Membros do Ministério Público abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Substitutos para atenderem, nos períodos 

discriminados, os serviços das Zonas Eleitorais mencionadas, em virtude de férias, licenças e outros afastamentos dos Promotores de Justiça Titulares, 
nos termos da Lei Complementar nº 75/93 e Lei Federal nº 8625/93 e Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ, de 29/05/12: 

 

NOME / TITULARIDADE ZONA ELEITORAL MOTIVO / 
PERÍODO 

RES. 
PGJ 

GUILHERME GIACOMELLI CHANAN 
Promotor de Justiça da 02ª PJ de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

008ª z.e. de 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Afastamento 
08 e 09/11/21 

6306/21 
6346/21 

LETÍCIA VIEIRA LADEIRA ARANTES 
Promotora de Justiça da 70ª Seção Judiciária de JAGUARIAÍVA 

027ª z.e. de 
PIRAÍ DO SUL 

Designação 
08/11/21 até novo titular 6250/21 

ARACÊ RAZABONI TEIXEIRA 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de PALMAS 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

032ª z.e. de 
PALMAS 

Afastamento 
05/11/21 6227/21 

ANA CAROLINA LACERDA SCHNEIDER 
Promotora Substituta da 36ª Seção Judiciária de LARANJEIRAS DO 

SUL 

047ª z.e. de 
CLEVELÂNDIA 

Afastamento 
11 e 12/11/21 

6209/21 
6301/21 

CASSIO MATTOS HONORATO 
Promotor de Justiça da 03ª PJ de COLOMBO 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

049ª z.e. de 
COLOMBO 

Licença Especial 
19/11/21 6327/21 

ANA RIGHI CENCI 
Promotora Substitua da 67ª Seção Judiciária de SÃO MATEUS DO 

SUL 

052ª z.e. de 
SÃO JOÃO DO 

TRIUNFO 

Afastamento 
10 a 12/11/21 6289/21 

GABRIEL THOMAZ DA SILVA 
Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária de JACAREZINHO 

056ª z.e. de 
CARLÓPOLIS 

Licença para Tratamento 
de Saúde 

08 e 16/11/21 
6226/21 

GABRIEL THOMAZ DA SILVA 
Promotor Substituto da 35ª Seção Judiciária de JACAREZINHO 

056ª z.e. de 
CARLÓPOLIS 

Afastamento 
26/11/21 6264/21 

ERICK LEONEL BARBOSA DA SILVA 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de MANDAGUARI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

060ª z.e. de 
MANDAGUARI 

Afastamento 
12/11/21 6334/21 

WILSON EUCLIDES GUAZZI MASSALI 
Promotor de Justiça Substituto da Seção Judiciária de MARINGÁ 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

066ª z.e. de 
MARINGÁ 

Afastamento 
12 e 19/11/21 e de 29/11 

a 03/12/21 
6353/21 

SÉRGIO RICARDO CEZARO MACHADO 
Promotor de Justiça da 07ª PJ de CASCAVEL 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

068ª z.e. de 
CASCAVEL 

Afastamento 
04 e 08/11/21 6229/21 
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ALIANA CIRINO SIMON FABRICIO DE MELO 
Promotora de Justiça Substituta da Seção Judiciária de PATO 

BRANCO 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

073ª z.e. de 
PATO BRANCO 

Afastamento 
11 e 12/11/21 6263/21 

WILSON DORNELAS RODRIGUES FILHO 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de IBAITI 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

079ª z.e. de 
IBAITI 

Afastamento 
08/11/21 6290/21 

WILSON TOMÉ TROPIANI 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de CRUZEIRO DO OESTE 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

086ª z.e. de 
CRUZEIRO DO OESTE 

Licença para Tratamento 
de Saúde 
09/11/21 

6335/21 

VICTOR EMANUEL DA SILVA LISBOA 
Promotor Substituto da 71ª Seção Judiciária de PINHÃO 

092ª z.e. de 
GOIOERÊ 

Licença para Tratamento 
de Saúde 
10/11/21 

6239/21 

VICTOR EMANUEL DA SILVA LISBOA 
Promotor Substituto da 71ª Seção Judiciária de PINHÃO 

092ª z.e. de 
GOIOERÊ 

Afastamento 
12/11/21 6352/21 

CLAUDIO PRESTES JUNIOR 
Promotor Substituto da 69ª Seção Judiciária de CORBÉLIA 

098ª z.e. de 
UBIRATÃ 

Afastamento 
08 a 12/11/21 6176/21 

MURILO ALAN VOLPI 
Promotor Substituto da 32ª Seção Judiciária de BELA VISTA DO 

PARAÍSO 

102ª z.e. de 
MANDAGUAÇU 

Afastamento 
12/11/21 6354/21 

GUSTAVO ELOI RAZERA 
Promotor de Justiça da 01ª PJ de CAPANEMA 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

107ª z.e. de 
CAPANEMA 

Afastamento 
16 a 24/11/21 6291/21 

VICTOR EMANUEL DA SILVA LISBOA 
Promotor Substituto da 71ª Seção Judiciária de PINHÃO 

120ª z.e. de 
FORMOSA DO OESTE 

Licença Gala 
13 a 20/11/21 6296/21 

BRUNA BRITTO MARTINS 
Promotora Substituta da 20ª Seção Judiciária de ASSIS 

CHATEAUBRIAND 

124ª z.e. de 
PALOTINA 

Licença Paternidade 
16 a 21/11/21 6259/21 

CRISTIANE APARECIDA RAMOS 
Promotora de Justiça da 02ª PJ de PALOTINA 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

124ª z.e. de 
PALOTINA 

Licença Paternidade 
02 a 15/11/21 6259/21 

LEONARDO PENNA GUEDES AMIN 
Promotor Substituto da 52ª Seção judiciária de WENCESLAU BRAZ 

126ª z.e. de 
CORBÉLIA 

Afastamento 
08/11/21 6297/21 

KLEVER LOPES GONTIJO 
Promotor Substituto da 38ª Seção Judiciária de MEDIANEIRA 

134ª z.e. de 
PALMITAL 

Designação 
09 a 19/11/21 6251/21 

RAFAEL VITTORAZZE AZOLA 
Promotor Substituto da 68ª Seção Judiciária de IPORÃ 

134ª z.e. de 
PALMITAL 

Designação 
08/11 e de 20/11/21 até 

novo titular 
6251/21 

ELIANE MIYAMOTO FORTES 
Promotora de Justiça Substituta da Seção Judiciária de UNIÃO DA 

VITÓRIA 
(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

153ª z.e. de 
UNIÃO DA VITÓRIA 

Afastamento 
08 a 11/11/21 6236/21 

ROSANA MARIA LONGO 
Promotora de Justiça da 01ª PJ de UNIÃO D A VITÓRIA 

(Conforme Quadro de Antiguidade Eleitoral) 

153ª z.e. de 
UNIÃO DA VITÓRIA 

Afastamento 
12/11/21 6236/21 

MARINA MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES 
Promotora Substituta da 56ª Seção Judiciária de REALEZA 

165ª z.e. de 
CAPITÃO LEÔNIDAS 

MARQUES 

Designação 
04/11/21 até novo titular 6252/21 

ALEXANDRE GALATI SANTOS PEREIRA 
Promotor Substituto da 63ª Seção Judiciária de PEABIRU 

173ª z.e. de 
TERRA BOA 

Licença para Tratamento 
e Saúde 
09/11/21 

6210/21 

MARINA CAMPOS CORRÊA 
Promotora Substituta da 26ª Seção Judiciária de CORNÉLIO 

PROCÓPIO 

196ª z.e. de 
MANOEL RIBAS 

Afastamento 
05/11/21 6265/21 

 
MÔNICA DOROTÉA BORA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00078873-2021| 
PORTARIA Nº 603, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1362/2020/GAB-PGJ, resolve 
D E S I G N A R 
os promotores de Justiça abaixo relacionados como Promotores Eleitorais Titulares no período discriminado, em razão de 

movimentação na carreira, conforme Sessão do Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 5º §1º da Resolução Conjunta 01/19-
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PRE/PGJ, os quais não se encontram nas situações previstas no §1º, art. 2º, da Resolução Conjunta nº 01/2012-PRE/PGJ e informaram não manter filiação 
a partido político, nos termos do art. 4º, da Resolução 30/08-CNMP: 

 

PROMOTOR(A) ELEITORAL TITULAR COMARCA Z.E. INÍCIO TÉRMINO 

GUILHERME BRAINER CAETANO ANDIRÁ 057ª 04/11/21 31/10/23 

ANDRÉ RUIZ PRATES NOVA LONDRINA 096ª 16/11/21 31/10/23 

EDUARDO MARIANO VALEZIN DE TOLEDO SALTO DO LONTRA 162ª 17/11/21 31/10/23 

FRANCISCO DAVI FERNANDES PEIXOTO MANGUEIRINHA 168ª 18/11/21 31/10/23 
 

MÔNICA DOROTÉA BORA 
Procuradora Regional Eleitoral 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PR - PR-PR-00078874-2021| 
PORTARIA Nº 604, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 

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

art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, bem como o contido no Ofício nº 1363/2021/GAB-PGJ, resolve D E S I G N A R o promotor de justiça 
FERNANDO CUBAS CESAR, para atuar como Promotor de Justiça Eleitoral Titular junto à 002ª ZE de Curitiba no período de 10/11/21 a 31/10/2023. 

 
MÔNICA DOROTÉA BORA 

Procuradora Regional Eleitoral 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 
##ÚNICO: | EXTRA-PE - PRM-CRU-PE-00006927-2021| 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

FATOS ANTIGOS. TRANSPORTE ESCOLAR BELO JARDIM. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE 
PROVA DE CRIME. IC n° 1.26.002.000252-2014-61 
 

Trata-se de Inquérito Civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na utilização de recursos do PNATE no transporte escolar 
do Município de Belo Jardim. 

À fl. 24, a Prefeitura de Belo Jardim informara, em outubro de 2014, que o município passava por mudanças no transporte escolar do 
município para atender aos requisitos do TCE. Segue-se a tal manifestação alguns dados sobre o transporte escolar no município, sem fazer qualquer 
referência à empresa LOCASERV. 

Há, ainda, às fls. 58 e seguintes de tal IC, autos de infração lavrados pelo DETRAN em fiscalização do transporte escolar do 
município. 

Encontra-se, também, nos autos (fls. 83/94), informações do TCE  quanto a dados do transporte escolar dos municípios da região, no 
qual se verifica que o município de Belo Jardim não possui Rotas Georreferenciadas, que a frota à disposição do transporte escolar do município seria de 
257. Verifica-se, também, que não tinham sido respondidas ao TCE, até então, informações como o valor anual do serviço, o valor mensal do serviço, o 
nome da contratada, o seu CNPJ, os dados da vigência do contrato, a modalidade de licitação, o número da licitação. Tudo isso, verificável nas tabelas 
enviadas pelo TCE. 

Com a instrução além de informações que aportaram de diversos órgãos, foi apensado Notícia de Fato nº 1.26.002.000044/2016-23, 
autuada em razão de representação encaminhada pelo Ministério Público de Contas de Pernambuco, assinada pelo Procurador do Ministério Público de 
Contas Gustavo Massa e pelo Procurador Geral do Ministério Público de Contas Cristiano Pimentel. 

Tal representação é contra o Prefeito de Belo Jardim, João Mendonça Bezerra Jatobá, em face dos indícios de improbidade 
administrativa  na contratação continuada de transporte escolar por dispensa de licitação. 

O Ministério Público de Contas subsidiou sua representação com cópia do Processo Licitatório nº 014/2015 e da Dispensa de Licitação 
nº 008/2015 do município de Belo Jardim, procedimentos que têm como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviço. Além disso, 
encaminhou ofício da Secretária de Educação de Belo Jardim Elizabete Maria Gomes, no qual esta procurava esclarecer as sucessivas dispensas de 
licitação realizadas pelo município de Belo Jardim para a contratação de serviço de transporte escolar. Em semelhante sentido, ofício da Presidente da 
CPL, Maria Sônia Braga Alves. Tais documentos se encontram no Anexo I – Volume I da NF em Apenso. 

Assim, no despacho de fls. 96/98, determinou-se o referido apensamento e a expedição de ofício à Prefeitura de Belo Jardim para que 
encaminhasse Cópia das notas de empenho e comprovantes de pagamentos relacionados à contratação do serviço de transporte escolar no município. 

Tal ofício foi expedido apenas em 22/04/2016 (fl. 101), não havendo notícia de resposta. 
Em novo despacho (fl. 102), determinou-se a expedição de ofício à JUCEPE para que encaminhasse cópia dos atos constitutivos da  

LOCASERV – LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, assim como de ofício à Procuradoria Regional da República para que esta informasse se havia 
procedimento instaurado para apuração criminal em relação aos atos do Prefeito de Belo Jardim quanto à indevida dispensa de licitação em favor da 
LOCASERV, nos termos de representação do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco. 

A JUCEPE respondeu encaminhando documentação relacionada à LOCASERV (fls. 105/113). 
Sua Excelência, o Procurador Regional da República João Bosco Araujo Fontes Junior, encaminhou ofício de resposta informando 

do ajuizamento de denúncia em relação aos fatos objeto do presente inquérito civil, encaminhando cópia da minuta (fls. 124/123) e destacando que o 
processo criminal restou com o número 0000181-63.2016.4.05.0000 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (fls. 133/134). 
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Exarou-se, então, novo despacho (fls. 135/136) solicitando à Procuradoria Regional da República da 5ª Região, cópia dos autos do 
processo 0000181-63.2016.4.05.0000 (relacionado à NF 1.05.000.000821/2015-07) e ao Conselheiro João Carneiro Campos do Tribunal de Contas do 
Estado de Pernambuco, cópia de eventuais auditorias especiais relacionadas ao município de Belo Jardim e à pessoa jurídica Locaserv, desde o exercício 
de 2013. 

Em resposta a Procuradoria Regional da República encaminhou o ofício 028/2016 (fl. 140) com os documentos solicitados que 
restaram juntados no ANEXO I – VOLUMES I a III (fl. 141). 

A Chefia de Gabinete do Conselheiro João Campos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, também em resposta ao MPF, 
apontou ser da Relatoria do Conselheiro João Campos o processo TC Nº 1603543-4, relativo à Auditoria Especial cujo objeto são os Serviços de Tranposte 
Escolar de Estudantes do Município de Belo Jardim, exercício de 2015, encontrando-se em fase de instrução com análise técnica em andamento. 

Em novo despacho (Despacho nº 210/2016 – fls. 143/145), verificou-se, na análise da documentação encaminhada pela Procuradoria 
Regional da República, a existência  (ANEXO I – VOLUME I – fl. 34)  de minuta de ACP por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim.  

Tal  minuta se referia exatamente às dispensas indevidas de licitação realizadas pela Prefeitura de Belo Jardim favorecendo a empresa 
LOCASERV, assim como a própria ausência de prestação de serviço por parte de tal empresa, que delegara completamente o serviço a diversas pessoas 
físicas. 

Registrou-se que, em contato telefônico com a Promotoria de Belo Jardim, foi informando que, de fato, houve o ajuizamento de tal 
ação de improbidade e que esta foi recebida no processo de nº 0002317-94.2015.8.17.0260 (extrato de consulta de andamento em anexo), em curso na 
Primeira Vara Cível da Comarca de Belo Jardim. 

Observou-se, ainda, que houve apenas o declínio da questão criminal ao MPF nos termos da Manifestação de fls. 22/26 do ANEXO 
I – VOLUME I, em que se destaca que, com exceção da importância e R$ 105.408,24 (cento e cinco mil e quatrocentos e oito reais e vinte e quatro 
centavos), pagos com recursos próprios da Prefeitura, todos os recursos pagos para a prestação de serviço em questão foram provenientes do FUNDEB. 

A ação de improbidade ajuizada no âmbito estadual, contudo, não alcança o fatos relacionados ao exercício de 2015, em que segundo 
a representação do Ministério Público de Contas de Pernambuco (fls. 06/09 da Notícia de Fato 1.26.002.000044/2016-26 a Prefeitura de Belo Jardim 
lançou um credenciamento no qual somente a empresa que já vinha sendo contratada (LOCASERV) logrou sucesso, ainda assim, sem se interessar por 
todas as rotas. 

No entanto, para as rotas faltantes (59),  segundo o noticiado pelo MPCO de Pernambuco, a Prefeitura contratou, mais um vez, a 
empresa LOCASERV por dispensa de licitação. 

Em relação a tais fatos, o Ministério Público de Contas de Pernambuco apontou que a atribuição seria do MPF pelo fato de que o 
contrato  vinha sendo pago com recursos do PNATE e do FUNDEB, conforme cláusula sexta do Contrato 035/2015. 

No ofício de fl. 142, de 20 de julho de 2016, a Chefe de Gabinete do Conselheiro Dr. João Campos informou que o processo TC nº 
1603543-4, relativo à Auditoria Especial quanto ao Transporte Escolar no Município de Belo Jardim, encontrava-se em fase de instrução, com análise 
técnica em andamento. Assim, deixou de encaminhar cópia de auditoria especial nos termos solicitados pelo MPF no Ofício nº 
1052/2016/PRM/CRU/PE/1ºofício. 

Diante de tal quadro, determinou-se (Despacho 210/2016) as seguintes diligências: 
- Oficie-se ao Ministério Público em Belo Jardim para ciência, com cópia do presente despacho, da representação do Ministério 

Público de Contas do Estado de Pernambuco (fls. 06/09 da Notícia de Fato 1.26.002.000044/2016-26 ), e do ANEXO I – Volume I do IC (sem cópias 
das mídias digitais). 

- Oficie-se à Prefeitura de Belo Jardim para que informe se ainda mantém contrato com a empresa LOCASERV, especificando desde 
quando deixou de ter contrato com tal empresa ou encaminhando cópia de procedimento licitatório ou de dispensa e contrato que fundamenta a 
manutenção de contrato com tal empresa. 

 Em resposta, a Prefeitura Municipal de Belo Jardim, encaminhou ofício destacando o seguinte (fl.  156): 
Reporto-me aos termos do ofício n°. 1400/2016/PRM/CRU/PE/12 Ofício, datado de 18 de agosto de 2016, referente aos recursos do 

PNATE no transporte escolar do Município de Belo Jardim. 
Inicialmente, é muito importante destacar que o Município de Belo Jardim firmou contrato com a Empresa Locaserv, através dos 

Credenciamentos nº 001 e 002/2015, cujo o objeto é a contratação de pessoas físicas, jurídicas e cooperativas para a prestação de serviços de transporte 
escolar, conforme faz prova o processo em anexo (Anexos I e II). 

Frisa-se que, a adoção do sistema de Credenciamento para a contratação de serviços de transporte de estudantes fundamenta-se na 
decisão nº 0954/11 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o qual permite a adoção do aludido credenciamento. 

O Município de Belo Jardim sempre buscando atender as normas e os Princípios que regem a Administração Pública, utilizou o 
entendimento da Corte de Contas do Estado de Pernambuco para a realização do credenciamento que é um sistema por meio do qual se viabiliza a 
contratação de todos os interessados em prestar certos tipos de serviço, conforme regras de habilitação e remuneração previamente definidas pela própria 
Administração Pública. 

Insta esclarecer que para se credenciar, o particular deve demonstrar que atende as condições previamente definidas e divulgadas pela 
Administração, para prestar os serviços pretendidos. A relação entre a Administração e o particular deverá ser formalizada mediante contrato 
administrativo. 

Em tempo, cumpre destacar que a Empresa Locaserv não se credenciou em todas as rotas para a prestação dos serviços de transporte 
escolar no município de Belo Jardim/PE. 

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos porventura necessários. Ao ensejo apresento os voto~de apreço 
e consideração 

Os documentos apresentados pela Prefeitura geraram o ANEXO II – VOLUMES I e II (fl. 157). 
 A Prefeitura, em novo ofício (fl. 158), pugnou por cópia integral dos autos e pela prorrogação de prazo. 
Foi deferido o prazo e a extração de cópias (Fl. 160), o que foi cientificado ao Prefeito em 26/09/2016 (fl. 161). 
A Promotoria de Belo Jardim, por sua vez, encaminhou os autos do Inquérito Civil nº 012/2015, em declínio de atribuição (fl. 164). 
Considerando que os fatos apurados em tal procedimento se relacionam ao presente procedimento, determinou-se o apensamento dos 

autos do Inquérito Civil 012/2015 aos presentes autos (fl. 165). 
O Inquérito Civil nº 12/2015 geraram o ANEXO III – VOLUMES I e II. 
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Analisando os autos de IC 012/2015, verifica-se que este foi instaurado, considerando a necessidade de apurar eventuais 
irregularidades no procedimento de credenciamento para o transporte escolar realizado pelo Município de Belo Jardim em 2015. 

O credenciamento, segundo a Consulta TC nº 100371-2 do Tribunal de Contas de Pernambuco, “é um sistema por meio do qual se 
viabiliza a contratação de todos os interessados em prestar certos serviços, conforme regras de habilitação e remuneração previamente definidas pela 
Administração”…”embora não prevista nos incisos do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, o credenciamento tem sido admitido pela doutrina e 
jurisprudência como uma hipótese de inexigibilidade de licitação, inserida no caput do mesmo artigo, pela inviabilidade de competição”. 

A TC nº 100371-2, contudo, estabeleceu uma série de formalidades para o procedimento de credenciamento (Fl. 002 do ANEXO III 
– VOLUME I). 

Às fls. 006/039 do ANEXO III – VOLUME I, cópia do Edital de Credenciamento (06/01/2015) e do contrato firmado com a 
LOCASERV (02/02/2015).  

Às fls. 006/039 do ANEXO III – VOLUME I, cópia do Edital de Credenciamento 01/2015 (06/01/2015) e do contrato firmado com 
a LOCASERV (02/02/2015).  

Às fls. 047/081 do ANEXO III – VOLUME I, cópia do Edital de Credenciamento 02/2015 (16/04/2015) e do contrato firmado com 
a LOCASERV (04/05/2015). 

Às fls. 337 do ANEXO III – VOLUME II, tem-se a íntegra do despacho de declínio de atribuições da Promotoria de Belo Jardim. 
Em tal despacho, o Promotor de Justiça, Dr. Daniel de Ataíde Martins, destacou que o transporte escolar, realizado de forma irregular, por intermédio de 
dispensa de licitação, no município de Belo Jardim, já foi objeto de investigação e ajuizamento de ações cível e criminal. 

O Promotor sublinhou, ainda, que após a requisição de informações o Ministério Público já identificou algumas irregularidades como 
não obediência pela edilidade, para a contratação por credenciamento, de requisitos do próprio edital de credenciamento, como os itens 7.3.2 e 7.3.4 (fls. 
08/09 do  ANEXO III – VOLUME I, pois “quanto à qualificação técnica, não foi exigido dos credenciados a comprovação da da inspeção veicular junto 
ao DETRAN, exigência que espelha regra do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a demonstração da propriedade ou posse dos veículos pelas 
pessoas credenciadas através da CRLV ou contratos que demonstrassem a legítima posse, tal constatação se dá pela análise da documentação acostada 
às fls. 317/370. 

O Promotor ainda destacou o seguinte: 
Nesse sentido, há indícios de que o credenciamento tenha se dado de forma fraudulenta, vez que a ausência de comprovação da 

propriedade dos veículos pelos contratados sugere, a exemplo do que ocorreu em anos anteriores, que tenha havido subcontratação do transporte escolar 
não só das pessoas físicas como das jurídicas, de forma precípua a LOCASERV já objeto de ações judiciais em exercícios anteriores. 

Assim, no Despacho Cìvel 70/2017, destacou-se e se determinou o seguinte: 
O que se verifica nos autos é uma estranha insistência do Município de Belo Jardim, na gestão do Prefeito João Mendonça Bezerra 

Jatobá, no sentido de manter a Locaserv, na prestação de serviço de transporte escolar. Isso inclusive já fundamentou ação de improbidade por dispensa 
indevida para a contratação de tal empresa em 2014. 

Contudo, o que se vê, nos autos, é a notícia da contratação dessa mesma empresa para algumas rotas nos credenciamentos realizados 
em 2015. Ora o credenciamento deveria servir exatamente para evitar a subcontratação e o conhecido proceder ilícito de empresas de transporte escolar, 
que são contratadas sem possuir os veículos necessários para desempenhar seu mister. 

O que costuma ocorrer, nesse casos, é que a empresa funciona como mero intermediário de motoristas locais, não exercendo nenhuma 
função de fato, salvo a de aumentar os custos do transporte e diminuir a remuneração dos efetivos proprietários dos veículos.  

Apesar das evidências, que apontam pela possível prática de improbidade no âmbito da contratação da LOCASERV por 
credenciamento, resta verificar se esta perdura até a presente data. 

Nesse sentido, deve-se apontar que, João Mendonça Bezerra Jatobá ainda exerce a função de Prefeito do Município de Belo Jardim, 
conforme reportagem em anexo. Seu nome não aparece como vencedor da eleição de 2016, mas obteve sua posse por decisão liminar. 

Ante o exposto, determino o seguinte: 
- Oficie-se ao Prefeito Municipal de Belo Jadim para que, no prazo de 30 dias, informe se ainda mantém contrato com a empresa 

LOCASERV, especificando  desde quando deixou de ter contrato com tal empresa. Deve a Prefeitura encaminhar cópia do procedimento licitatório ou 
credenciamento que embase eventual manutenção da empresa LOCARSERV na prestação de transporte escola no município. Deve a Prefeitura se 
manifestar sobre a não observância dos itens 7.3.2 e 7.3.4 do seu edital de credenciamento (01/2015) e apresentar esclarecimentos sobre os fatos apontados 
no presente despacho. 

- Oficie-se ao MP de Contas, solicitando que encaminhe cópia do processo TC nº 1603543-4 (Relativo à Auditoria Especial – Serviços 
de Transporte Escolar de Estudantes do Município de Belo Jardim, exercício de 2015). Caso este processo esteja em fase de instrução e haja algum óbice 
para envio de cópia integral, solicita-se o envio dos relatórios de auditoria já encartados aos autos. 

Sigam os ofícios com cópia do presente despacho. 
Restou, portanto, delimitado o objeto do presente procedimento, em relação às irregularidades praticadas no ano de 2015, consistentes 

na contratação da empresa LOCASERV por meio de Credenciamento. 
A instrução do procedimento continuou, tendo o TCE encaminhado (à fl 180) resposta informando que o processo de Auditoria 

Especial de nº 1603543-4 encontrava-se em fase final de elaboração do relatório de auditoria, encaminhando cópia dos relatórios preliminares. 
A Prefeitura respondeu à solicitação, informando que não fora encontrado o arquivo referentes ao Credenciamento nº 01/2015 no 

acervo do órgão de licitações do Município. Por fim, informou que atualmente o município não tem contrato com a empresa LOCASERV, sendo que o 
último foi rescindido em 30/09/2015, e que atualmente quem presta o serviço de transporte escolar é a empresa VÊNUS TRANSPORTES E LOCAÇÕES 
EIRELI - ME, no sistema de execução indireta. Encaminhou cópia dos processos licitatórios que resultaram na contratação da LOCASERV e da VÊNUS. 
Em 16/08/2018, determinou-se a expedição de ofício ao Ministério Púbico de Contas para que encaminhasse cópia do processo de Auditoria Especial 
TC nº 1603543-4. 

Foi realizado, então, no Despacho Cível nº 159/2018, análise do Relatório Preliminar de Auditoria PETCE nº 46255/2015: 
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2. ACHADOS DE AUTORIA 2.1 IRREGULARIDADES 2.1.1. [A1.1] Reincidência na adoção incompleta de medidas voltadas ao 
cumprimento da Resolução TC nº 006/2013; 2.1.2 [A2.1] Reincidência na emissão de Termos de Referência insuficientes e inadequados; 2.1.3 [A2.2] 
Credenciamento de prestadores de serviços de transporte escolar procedido em desconformidade com a legislação e normatização vigente; 2.1.4 [A2.3] 
Reincidência de sucessivas Dispensas de Licitação com subcontratação integral do objetos; 2.1.5 [A2.4] Reincidência no descumprimento de obrigações 
contratuais na prestação de serviços; 2.1.6 [A2.5] Reincidência de falhas no acompanhamento e fiscalização dos contratos; 2.1.7 [A3.1] Reincidência de 
prejuízos à economicidade decorrentes de prestação dos serviços realizadas em divergência com as previsões contratuais 

As constatações apontadas neste Relatório Preliminar de Auditoria são sequenciadas de forma uma irregularidade é causadora da 
outra. Entretanto, visando racionalizar a compreensão dos fatos, passo a destacar as principais irregularidades encontradas pelo TCE/PE, quais sejam, as 
dos itens 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.7. 

Em relação à constatação do item 2.1.3, destaco os principais trechos da constatação: 
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Como se verifica a partir de análise das irregularidades acima transcritas, o Município de Belo Jardim insistiu em realizar a contratação 
da empresa LOCASERV sucessivas vezes para prestar o serviço de transporte escolar, mesmo tendo ciência de que essa empresa subcontratava 
integralmente o serviço, que era de fato prestado por motoristas residentes no município, utilizando veículos que não atendiam às normas pertinentes 
para esse tipo de serviço. 

Ademais, também restou claro que o município realizava o pagamento à empresa de valores que eram superiores ao serviço 
efetivamente prestado, causando prejuízo ao erário, de modo que a LOCASERV detinha verdadeiro monopólio dos serviços de transporte escolar durante 
quase toda a gestão do ex-Prefeito João Mendonça Jatobá. 

Outrossim, mesmo sob a intervenção de Medida Cautelar do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco nos anos anteriores, o 
município de Belo Jardim continuou praticando reiteradas vezes as irregularidades nos serviços de transporte escolar. 

Os credenciamentos nº 01/2015 e 02/2015, que a princípio seriam medidas tomadas para tentar regularizar essas situações, serviram 
apenas para beneficiar a empresa LOCASERV. 

Isto porque a grande diferença entre os valores mínimos e máximos das rotas do transporte escolar estabelecidas no primeiro 
credenciamento permitiu que os supostos interessados pudessem dividir as rotas entre “boas” (de maior valor por quilômetro) e “ruins” (de menor valor 
por quilômetro), e a empresa LOCASERV, detentora de informações privilegiadas por conhecer as rotas do transporte escolar, apresentou interesse nas 
melhores rotas, e como o município não estabeleceu critérios objetivos e imparciais para escolher o prestador do serviço quando várias pessoas 
apresentassem interesse nas mesmas rotas, a LOCASERV conseguiu os contratos por essas rotas por ter apresentado interesse primeiro. 

Desse modo, como o município de Belo Jardim não estabeleceu o rodízio das rotas, que, aliás, é um dos requisitos que possibilita a 
realização dos credenciamentos, a LOCASERV passou a prestar o serviço de transporte escolar das melhores rotas por quase todo o ano de 2015, sendo 
beneficiada com o pagamento de 74,7% de todos os recursos destinados ao transporte escolar. Por outro lado, algumas rotas não foram contratadas nos 
Credenciamentos nº 01/2015 e nº 02/2015 por ausência de interessados, justamente pela divisão causada pelo município entre rotas boas e ruins. Para 
essas rotas, o município de Belo Jardim realizou nova dispensa de licitação de nº 008/2015, processo licitatório nº 014/2015, contratando, mais uma vez, 
a LOCASERV, que passou a ser detentora 92,4% do valor total destinado ao transporte escolar. Ou seja, houve apenas uma pequena redução em relação 
ao valor recebido pela LOCASERV, que nos anos anteriores era destinatária de 100% dos recursos destinados ao transporte escolar, sempre por dispensas 
de licitação e sucessivas prorrogações contratuais. Verifica-se, desse modo, que foram praticadas diversas irregularidades em relação ao transporte escolar 
no Município de Belo Jardim ao longo do ano de 2015. É necessário, contudo, aguardar a elaboração do Relatório Final de Auditoria pelo TCE/PE, órgão 
que vem fiscalizando a execução do serviço de transporte escolar naquele município desde 2013, de modo a possibilitar a quantificação do dano ao erário 
causado pela gestão daquele município e pela empresa LOCASERV. Assim, apesar da antiguidade do presente procedimento, verifica-se a necessidade 
de sua manutenção, uma vez que ainda restam diligências a serem realizadas para apurar a responsabilização dos envolvidos e precisar o dano ao erário 
causado por essas condutas. Desse modo, estando o feito devidamente saneado, aguarde-se a resposta ao ofício nº 1134/2018/PRM/CRU/PE1ºOfício, 
solicitando ao Ministério Público de Contas que atua junto ao TCE/PE o envio do Relatório Final de Auditoria do processo TC 1603543-4. 

Com a continuidade da instrução, a informação do Ministério Público de Contas, de 05/08/2021, foi de que o processo TC 1603543-
4  ainda resta pendente de julgamento, tendo, por outro lado, encaminhado a cópia do relatório de auditoria finalizado. 

É o que se tem dos autos. Passo ao encaminhamento devido. 
O presente procedimento, como resta delineado no relatório, relaciona-se às irregularidades nas contratação da empresa LOCASERV 

em 2015,  isso porque os fatos anteriores já foram objeto de ação criminal e mesmo ação de improbidade. 
Nesse sentido, a ação de improbidade 2000015-15.2019.4.05.8302, que tramitou na 24ª Vara Federal refere-se à contratação da 

LOCASERV entre 2010/2014, nos termos apontados no relatório da sentença de parcial procedência: 
Trata-se de ação de improbidade administrativa inicialmente ajuizada pelo Ministério Público Estadual perante a Justiça Estadual em 

face de JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ, JOSÉ NILTON DA SILVA SENHORINHO, PRISCYLLA DE SÁ OLIVEIRA, ELIZABETE 
MARIA GOMES e LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

Narrou a parte autora que o réu Nilton Senhorinho, secretário de educação do Município de Belo Jardim/PE, no primeiro semestre de 
2014, mediante a dispensa de licitação nº 003/2014, promoveu a contratação direta da empresa LOCASERV - também indicada como ré na exordial -, 
com amparo em parecer emitido pela então procuradora do Município e ora ré Priscylla de Sá. A contratação visava à prestação do serviço de transporte 
público aos estudantes do município, pelo prazo de 20 (vinte) dias, tendo sido o contrato nº 023/2014 firmado pelo valor de R$ 368.928,84 (trezentos e 
sessenta e oito mil novecentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos). 

Aduziu o parquet que as fases de requerimento de dispensa licitatória, parecer jurídico para o exame da dispensa, autorização da 
dispensa e efetiva contratação direta da empresa prestadora do serviço se concentraram em um único dia, qual seja, 05 de fevereiro de 2014. Da mesma 
forma, em 03 de julho de 2014, a secretária de educação Elizabete Maria Gomes - utilizando os mesmos argumentos apontados pelo seu antecessor Nilton 
Senhorinho - requereu nova dispensa de licitação, para fins de contratação da empresa Locaserv para prestar o serviço de transporte por mais 60 (sessenta 
dias) e, novamente, parecer, autorização e contratação se deram no mesmo dia, através do contrato nº 085/2014, no valor de R$ 1.054.082,40 (um milhão 
cinquenta e quatro mil e oitenta e dois reais e quarenta centavos). 
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Afirmou o demandante que o procedimento de dispensa de licitação foi efetuado em descompasso com a dicção legal, não tendo sido 
verificados, no caso concreto, os requisitos previstos no inciso IV, art. 24 (calamidade pública ou emergência) e III, do art. 25 (inviabilidade de 
competição), ambos da Lei nº 8.666/93, os quais, acaso existentes, justificariam a celeridade adotada em procedimento que normalmente importa certa 
dilação temporal em razão das peculiaridade das contratações de prestadoras de serviços no âmbito da Administração Pública. 

Ademais, asseverou o MP que foi constatado no inquérito civil nº 005/2015 que a empresa contratada não possuía capacidade técnica 
para prestar o serviço objeto da dispensa de licitação, tendo sublocado, de forma verbal, 141 (cento e quarenta e um) veículos pertencentes à pessoas 
físicas, as quais também eram responsáveis por conduzir os alunos à escola. Os veículos, em sua maioria, não atendiam às normas de segurança constantes 
dos artigos 136 a 138 da Lei nº 9.503/1997. 

A contratação direta da empresa Locaserv, de acordo com a narrativa do órgão ministerial, remonta ao ano de 2010 e até o ano de 
2014 permanecia sendo renovada por meio de dispensas de licitação desprovidas de substrato fático e legal que as justificassem, razão pela qual o 
demandante requereu a condenação dos réus por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, incisos VIII e XII, art. 11 e art. 12, incisos II 
e III, todos da Lei nº 8.429/1992. 

Junta o inquérito civil nº 005/2015. 
A ação de improbidade administrativa foi recebida no juízo estadual, conforme se denota da decisão de Id. 4058302.11194221 (fls. 

09/11), sendo determinada a citação dos réus para apresentarem contestação. Os réus apresentaram defesas preliminares. 
O Ministério Público Estadual apresentou manifestação postulando o declínio da competência para processamento e julgamento do 

feito para a Justiça Federal, em razão da natureza federal (PNATE e FUNDEB) de parte dos recursos utilizados pelo município para contratação dos 
serviços (Id. 4058302.11194779). 

Devidamente intimado, o FNDE manifestou interesse em integrar a lide (Id. 4058302.11194794 - fls. 17/19). 
Em seguida, o Juiz Estadual, com fulcro no art. 109, I, da CF, declarou sua incompetência absoluta para apreciação do feito, remetendo 

os autos à Justiça Federal (Id. 4058302.11194794 - fl. 27). 
Ao aportarem os autos neste Juízo, foram intimados o Ministério Público Federal e a União para apresentarem manifestação (Id. 

4058302.11448353). O MPF se pronunciou no sentido de ser da Vara Federal a competência para apreciação do feito, tendo em vista que os supostos 
atos ímprobos teriam decorrido da aplicação indevida de verbas oriundas do FNDE (Id. 4058302.11680567). A União, por sua vez, informou não ter 
interesse em integrar a lide, haja vista ser o interesse específico do FNDE (Id. 4058302.12062020). 

A decisão de Id. 4058302.12224756 reconheceu a competência da Justiça Federal, deferiu a inclusão do FNDE no polo ativo da ação, 
convalidou os atos praticados no âmbito da Justiça Estadual e, por fim, determinou a intimação dos demandados para, querendo, ratificarem e 
complementarem as defesas preliminares já apresentadas. 

Após ratificação, pelos demandados Nilton Senhorinho, Elizabete Maria e Locaserv, das defesas anteriormente apresentadas e decurso 
do prazo sem manifestação de Priscylla de Sá e João Mendonça, a decisão de Id. 4058302.14014357 afastou a alegada influência da absolvição no juízo 
criminal sobre o recebimento da inicial, em razão da independência entre as instâncias, e, considerando estarem presentes indícios do cometimento de 
atos ímprobos, recebeu a inicial, determinando a citação dos réus. 

A decisão de Id. 4058302.14234057, em sede de análise de embargos de declaração opostos pela ré Priscylla de Sá, não acolheu a 
tese de que a imunidade conferida ao advogado pelo art. 133, da CF afastaria a possibilidade do recebimento da inicial, negando provimento aos 
aclaratórios. 

A ré Priscylla de Sá contestou a ação, alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação de sua 
defesa preliminar, o que deveria conduzir à nulidade da presente ação. No mérito, aduz não haver qualquer comprovação de que tenha agido com dolo e 
acordo de desígnios com os demais réus a fim de cometer ato ímprobo, tendo se restringindo a exercer seu mister, qual seja, a advocacia. Afirma não ter 
havido dano ao erário em razão das condutas que lhes são imputadas, conforme conclusão do juízo criminal em análise dos mesmos fatos que motivaram 
esta demanda, tendo sido o serviço de transporte prestado de maneira contínua. Defende, ainda, ter emitido parecer de caráter não vinculativo, não 
possuindo responsabilidade em relação à eventual dispensa de licitação fraudulenta. Invoca a imunidade no exercício da advocacia prevista 
constitucionalmente (art. 133, da CF) como causa de exclusão de responsabilidade. 

O réu João Mendonça, em sua contestação (Id. 4058302.14298811) alegou, em sede de preliminar, a ausência de condição de 
procedibilidade da ação, em virtude da falta de apreciação da TC 1603543-4 pelo TCE/PE, bem como não ser parte legítima para figurar no polo passivo, 
uma vez que não era ordenador de despesas à época dos fatos, cabendo tal encargo aos Secretários Municipais. No mérito, aduz não ter havido qualquer 
ilícito na dispensa de licitação sob análise, haja vista só ter sido promovida após tentativa frustradas de licitação, as quais restaram desertas por ausência 
de comparecimento de licitantes que preenchessem os requisitos do edital. Desta feita, considerando que o serviço público não poderia sofrer solução de 
continuidade e amparada em parecer jurídico, a prefeitura agiu corretamente ao contratar empresa mediante dispensa de licitação. Assevera não ter havido 
dolo em sua conduta, nos termos já esclarecidos na Ação Penal nº 0000181-63.2016.4.05.0000. 

A contestação do demandado José Nilton da Silva (Id. 4058302.14349554), por sua vez, trouxe em seu bojo o pedido preliminar de 
extinção da ação, por inépcia da exordial em virtude de suposta ausência da conduta individualizada de cada réu. No mérito, reitera os argumentos 
apresentados em sua defesa prévia, relativo à ausência de dolo já consignada em sentença prolatada em ação penal. Aduz não se aplicar aos agentes 
políticos a lei de improbidade, bem como não terem restado comprovados os elementos mínimos necessários para a condenação por ato ímprobo. 

A demandada Elizabete Maria afirma, em sua peça contestatória (Id. 4058302.4533931), que a dispensa de licitação ocorreu em vista 
das peculiaridades das circunstâncias fáticas que envolviam a contratação do serviço de transporte escolar na época dos fatos narrados na exordial. 
Assevera que a dificuldade de encontrar licitante cujo serviço se adequasse às exigências da Resolução TC nº 06/2013 ameaçava a própria continuidade 
da prestação do serviço de transporte escolar pelo município. Defende ser a subcontratação admitida no âmbito dos contratos para prestação de serviços 
públicos, de acordo com o art. 72, da Lei nº 8.666/93. No que tange às condições dos veículos subcontratados pela empresa prestadora de serviços, a 
demandada pontua que as dificuldades de acesso às áreas rurais, em que grande parte dos estudantes reside, e a ausência de veículos adequados às normas 
técnicas previstas nos regramentos sobre a matéria, são condições que, em conjunto, permitem a flexibilização das normas atinentes aos veículos de 
transporte escolar, sob pena de obstar o acesso de muitos estudantes à educação. 

A ré segue afirmando que a contratação da Locaserv adveio das circunstâncias existentes à época e não por qualquer conluio ou 
tentativa de fraudar licitação. Afirma que o TCE acompanhou todo o procedimento de cadastramento de preços, tendo agido a demandante sempre de 
acordo com as orientações emanadas da Corte de Contas. Por fim, diante da alegada ausência de configuração de ato ímprobo e da sentença penal 
absolutória, requer a improcedência da ação e a utilização dos depoimentos das testemunhas de defesa prestados na ação penal nº 0000181-
63.2016.4.05.0000 como prova emprestada. 

A Locaserv, embora devidamente citada, não apresentou contestação, conforme certidão de Id. 4058302.14811344. 
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O MPF, em sede de réplica (Id. 4058302.15166034), requer o afastamento das preliminares aventadas pelas rés e o regular 
processamento do feito. O FNDE concordou integralmente com a réplica do MPF (Id. 4058302.15274982). 

A utilização da prova emprestada foi deferida, bem como as partes foram intimadas para indicar a necessidade de produção de novas 
provas (Id. 4058302.15748762). 

O MPF e o FNDE informaram não ter provas a produzir (Id. 4058302.15823410 e 4058302.15823722). 
Os réus João Mendonça, Priscylla de Sá e Nilton Senhorinho informaram que é suficiente a utilização como prova emprestada das 

provas produzidas no âmbito da ação penal nº 0000181-63.2016.4.05.0000 (Id. 4058302.15829345, 4058302.15829353 e 4058302.15859864). 
O referido processo se encontra no TRF da 5ª Região para análise dos recursos interpostos. 
Do mesmo modo, a ação criminal 0000181-63.2016.4.05.0000  tramitou na 24ª Vara Federal e se refere à contratação da LOCASERV 

antes de 2015, conforme se pode verificar de trecho da sentença de improcedência: 
(...) 
Narra a peça acusatória que " (...) No exercício financeiro do ano de 2014, no Município de Belo Jardim, os denunciados, em coautoria 

e unidade de intenções (condutas dolosas), dispensaram e inexigiram, ilicitamente, licitações fora das hipóteses previstas em lei e deixaram de observar 
as formalidades pertinentes à dispensa e à inexigibilidade de licitações, e, na sequência, em nome desse ente municipal, efetuaram a contratação da 
empresa Locaserv-Locações e Serviços Ltda para prestar os serviços de transporte de estudantes da educação básica das redes de ensino municipal e 
estadual no município de Belo Jardim/PE, sem, contudo que essa empresa tenha jamais prestado esse serviço, sendo ele executado por centenas de pessoas 
físicas de vários municípios da região, dentre os quais, Belo Jardim/PE, Brejo da Madre de Deus/PE, Pesqueira/PE e Sanharó/PE, desviando-se vultuosas 
quantias em dinheiro público em favor dessa pessoa jurídica, a saber, cerca de R$ 2.459.525,60 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, 
quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)". 

Em que pese a ocorrência de tais contratações, à luz das provas documentais e testemunhais obtidas durante a fase investigatória e 
judicial não restou caracterizado o dolo específico de lesar o erário por parte dos réus na dispensa de licitação, bem como não houve a demonstração de 
efetivo dano ao erário, ambos elementos caracterizadores do tipo previsto art. 89 da Lei nº 8.666/93. Da mesma forma, não há elementos nos autos que 
comprovam que houve apropriação de bens ou rendas públicas em proveito próprio dos réus ou alheio, circunstâncias caracterizadoras do tipo penal 
previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei n.º 201/67. 

O referido processo também se encontra no TRF da 5ª Região para análise dos recursos interpostos. 
Quanto às irregularidades verificadas pelo TCE/PE no exercício de 2015, tem-se os achados mencionados no Relatório de auditoria 

PROCESSO TC Nº: 1603543-4 – Exercício 2015, já mencionados em transcrição de trechos dos relatórios preliminares: 
2.1.1. [A1.1] Adoção incompleta e incorreta de medidas voltadas ao cumprimento da Resolução TC Nº 006/2013 
2.1.2. [A2.1] Fraude nos Procedimentos de Dispensa de Licitação 
2.1.3. [A2.2] Termos de Referência insuficientes e inadequados 
2.1.4. [A2.3] Credenciamento de prestadores de serviços de transporte escolar procedido em desconformidade com a legislação e 

normatização vigente 
2.1.5. [A2.4] Sucessivas Dispensas de Licitação com subcontratação integral do objeto 
2.1.6. [A2.5] Descumprimento de obrigações contratuais na prestação dos serviços 
2.1.7. [A2.6] Falhas no acompanhamento e fiscalização dos contratos 2.1.8. 
Assentados os fatos que centralizam a presente apuração, deve-se destacar que, com as recentes alterações na Lei de improbidade, 

faz-se necessário uma rigorosa avaliação em relação ao dolo relacionado às condutas dos gestores públicos. 
Isso porque a Lei nº 14.230, de 2021, entre outras alterações afastou a possibilidade de cometimento de improbidade culposa, ainda 

quando se constata lesão ao erário, diversamente do que ocorria no sistema de persecução de improbidade anterior. 
Há no novo sistema a necessidade de comprovação do dolo já no momendo de ajuizamento (Art. 17): 
§ 6º A petição inicial observará o seguinte:(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses 

dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou 

com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições 
constantes dosarts. 77e80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil).(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

No caso dos autos, a longa instrução não foi capaz de demonstrar o dolo do modo como ora é exigido na Lei de improbidade 
Administrativa. 

Isso poque restaram evidenciadas a ocorrência de irregularidades e mesmo de dano ao erário, mas não a intenção do então gestor de 
se utilizar o processo de chamamento e a dispensa subsequente para favorecer indevidamente a empresa LOCARSEV e assim causar efetivo prejuízo. 

Nesse caminho, verifica-se que, apesar de a questão em 2015 já contar com detido acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco, que chegou a expedir medida cautelar em 2014 (limitando os pagamentos aos valores estimados no Termo de Referência do Processo 
Licitatório 026/14), a empresa LOCARSERV, já contratada anteriormente por indevida dispensa anterior, acabou sendo novamente contratada para 
diversas rotas. O gestor, assim, evidentemente, assumiu um risco de sofrer punições tanto no âmbito do Tribunal de Contas quanto no âmbito da Lei de 
improbidade. 

Ocorre que, conforme verificado pela auditoria do TCE/PE, apesar de o chamamento público ter sido feito para viabilizar a contratação 
direta de motoristas, em orientação do próprio TCE/PE, para cada rota necessária pelo município, a LOCASERV detinha informações privilegiadas em 
relação às rotas, já que era a responsável pelo transporte escolar no município, tendo vencido, no preço, a maioria das rotas consideradas boas, restando 
rotas sem interessados, que acabaram sendo contratadas à LOCASERV por nova dispensa. 

Chegou-se à situação em que a gestão municipal dependia da LOCASERV para conseguir prestar o serviço de transporte escolar. 
Certo que isso se deu por uma grande quantidade de falhas anteriores, até mesmo direcionamento indevidos (já peerseguido por ações próprias criminais 
e de improbidade) em favor da LOCASERV. 

Mas, em 2015, aparentemenre foi o fato de a referida empresa já estar inserida no local que lhe deixou em situação privilegiada para 
vencer o credenciamento e posteriormente aceitar realizar, por dispensa, as rotas que restaram sem interessados. A manutenção da contratação, neste 
momento, deu-se por uma necessidade, uma dependência do município, em relação a tal empresa, para prestar o necessário serviço de transporte escolar. 

Antes do final de 2015, contudo (conforme atesta o relatório de auditoria), com  atuação intensa do TCE/PE, a LOCASERV passou 
a não mais ser a contratada para o transporte escolar no município (Item 2.1.5 do Relatório): 
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Por meio do Nº Ofício 150/2015 – SEEBEJA, de 08/10/2015, foi encaminhada cópia do Termo de Rescisão do contrato firmado com 
a Locaserv Ltda, além de listagem referente a 45 contratações diretas firmadas com prestadores de serviços, pessoas físicas, a título precário 

Tal conclusão de posição privilegiada e dependência da LOCASERV pode ser verificada em alguns trechos do relatório de auditoria 
relacionado ao exercício de 2015, no transporte escolar em Belo Jardim. 

2.1.4 
(...) 
Conforme já foi descrito no achado anterior, sobre as irregularidades dos Termos de Referência, não foi procedida uma razoável 

uniformidade de preços com vistas ao credenciamento, vez que conforme prescrito pela Decisão TC Nº 0954/11, “a fixação dos valores previamente pela 
Administração implica o dever inafastável de comprovar e demonstrar, nos autos, a vantagem ou igualdade dos valores definidos em relação à licitação 
convencional ou preços de mercado”. As Planilhas Orçamentárias utilizadas, pelo contrário, continham grande variação entre os valores mínimos e 
máximos das diversas rotas projetadas, a qual possibilitou que os interessados no credenciamento pudessem identificá-las como “boas” ou “ruins” em 
função de sua localização e/ou preços unitários por quilômetro. 

Como agravante de todas as irregularidades já relatadas, reitera-se que o Termo de Referência utilizado para os credenciamentos é 
apócrifo, não sendo válido para instruir as contratações, pela ausência de profissional que tenha se responsabilizado por sua elaboração, e pela não 
validade da Anotação de Responsabilidade Técnica emitida intempestivamente, já em janeiro/2015. 

Ressalta-se, ainda, que a Gestão Municipal optou pelo credenciamento de prestadores de serviços sem tomar todas as precauções e 
seguir todas as cautelas exigidas para tal. Deixou, em especial, de proceder as contratações segundo os princípios básicos que norteiam os procedimentos 
licitatórios. O Prefeito Municipal constituiu uma Comissão de Credenciamento que não possuía o preparo para conduzir o processo segundo os critérios, 
a perícia e a responsabilidade que tal tarefa exige. 

No quadro abaixo é demonstrada a proporção da quantidade de rotas, como também a distribuição dos valores contratuais, entre a 
Locaserv e os demais contratados, tanto no primeiro como no segundo credenciamento: 

 

 
 
(...) 
Constata-se, portanto, que o credenciamento de prestadores de serviços, o qual em tese serviria para distribuir o objeto da contratação 

de forma equitativa, resultou na entrega de 70% das rotas a um único contratado, com valor de aproximadamente 75% do total a ser pago. Como agravante 
do grande desequilíbrio, ressalta-se que o valor médio destinado à empresa Locaserv, R$ 48.207,90/rota, foi muito superior ao destinado aos demais 
credenciados, R$ 38.062,67/rota. 

Ao final, a opção pelo credenciamento constituiu apenas uma forma diferente da anterior – sucessivas e irregulares Dispensas de 
Licitação – no que diz respeito à distribuição de rotas, sendo mantida a empresa Locaserv Ltda. como maior e principal beneficiária dos pagamentos 
efetuados, por deter informações privilegiadas que facilitaram sua contratação. 

Diante de todo o exposto, registra-se que os Editais de Credenciamento não solucionaram plena e definitivamente os reincidentes 
problemas já apontados em Auditorias anteriores sobre a prestação dos Serviços de Transporte Escolar. A permanência de grande parte dos serviços em 
situação irregular provocou a existência de prejuízos à economicidade das despesas. (grifos nossos) 

(...) 
2.1.5 
(...) 
Diferentemente do que afirmou a Gestão Municipal, não houve “diversas licitações, realizadas desde 2013”. Naquele exercício a 

prestação de serviços permaneceu o ano inteiro sob dispensa de licitação. No exercício seguinte houve somente duas tentativas, por meio de dois Pregões 
Presenciais. Logo depois, conforme já relatado, houve a opção pelo Credenciamento, o qual foi realizado de forma parcial e desconforme com a 
normatização, já no corrente ano de 2015. 

Assim, ao promover a sexta dispensa consecutiva, mantendo a mesma empresa beneficiária, Locaserv Ltda., a Gestão Municipal 
admitiu que há “fatores externos que nem sempre estão sob o seu controle”. A atuação da referida empresa, aproveitando-se dos descontroles aqui 
descritos, explica a existência de tais “fatores externos” provocando a ausência de uma contratação correta, plena e definitiva. 

Mais importante do que se render a um suposto “conhecimento logístico” da empresa que vem se beneficiando das falhas cometidas 
nas contratações, seria planejar corretamente as ações internas, respeitando os princípios da licitação e buscando a proposta mais vantajosa para o 
município. (grifos nossos) 
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Assim, foi de extremo descuido o proceder do então gestor do Município de Belo Jardim em relação ao planejamento necessário para 
a escorreita constratação do transporte escolar no Município em 2015, em que pese todo o acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado. 

No entanto, especificamente em relação ao ocorrido em 2015, com nova contratação da LOCASERV para a maioria das rotas 
(empresa indevidamente favorecida pelo menos em 2014), tem-se que o município apenas se rendeu à necessidade de contratação precária de tal empresa, 
dado toda sua falta de planejamento na realização de um procedimento público com capacidade efetiva de escolher as propostas mais vantajosas à 
Administração Pública e que garantisse, inclusive, condições de segurança às crianças transportadas. 

Por isso que a LOCASERV restou como vencedora da maioria das rotas ofertadas no chamamento público realizado e acabou sendo 
contratada por dispensa para rotas sem outros interessados. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o transporte escolar não pode sofrer solução de 
continuidade, não sendo uma opção viável ao gestor, mesmo diante de eventuais riscos de sanções, simplesmente optar por não realizar transporte escolar 
no município. 

No entanto, apesar da forma lamentável como procedeu a gestão nunicipal no caso em tela, pois criou a situação de dependência que 
existiu em 2015 com seus atos anteriores, e das inúmeras irregularidades verificadas pelo TCE/PE no relatório de auditoria de 2015, o que se observa é 
não haver espaço na Lei de Improbidade, redação atual, para a qualificação dos atos praticados em 2015 como atos de improbidade. 

Isso porque além da ausência de comprovação de dolo, dado que, nas contratações 2015, a insistência na contratação da LOCASERV 
aparentemente decorreu da dependência que o município passara a ter de tal empresa, os atos que se relacionam à qualidade do transporte e dos veículos 
utilizados não causam, a princípio, prejuízo ao erário e não estão contemplados no rol do art. 11 da Lei 8429/92. 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão 
dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:(Redação dada pela Lei nº 
14.230, de 2021) 

I -(revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
II -(revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando 

beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de 

outras hipóteses instituídas em lei;(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, 

com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar 

irregularidades;(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou 

econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração 

pública com entidades privadas. (Vide Medida Provisória nº 2.088-35, de 2000)(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)(Vigência) 
IX -(revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
X -(revogado);(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 

nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou 
de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no§ 1º do art. 
37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de 
serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 

Do mesmo modo que não se verifca comprovação de dolo para ajuizamento de ação de improbidade, não se verificam diligências 
capazes de produzir provas nesse sentido, especialmente em razão do tempo já decorrido. 

Tal quadro também aponta para a ausência do cabimento de medidas criminais em relaçao aos fatos em análise, dada a ausência da 
prova da prática de crime, que também exige a demonstração do dolo. 

Ante o exposto, promovo o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, nos termos do art. 9º, caput, da Lei n.º 7.347/85 e do art. 17, 
caput, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 

Tratando-se a representação decorrente de ato de ofício de órgão público, deixa-se de determinar a notificação do representante. 
Remetam-se os autos à 5ª CCR, para o exame desta promoção de arquivamento, na forma do art. 62, IV da Lei Complementar 

n.º75/93, art. 9º, § 1º, da lei n.º 7.347/85 e do art. 17, § 2º, da Resolução n.º 87/2006, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. 
  

LUIZ ANTONIO MIRANDA AMORIM SILVA 
  Procurador da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-PE - PR-PE-00055532-2021| 
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO N° 919, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
Ref: Procedimento Preparatório nº 1.26.000.002252/2021-44 
 

Trata-se de auto extrajudicial instaurado a partir de notícia formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão – SAC/MPF sobre possível 
irregularidade no âmbito do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), consistente no aproveitamento de candidatos aprovados em concurso público de 
outro órgão, o IFPB (Edital nº. 148, de 27 de dezembro de 2018), para o preenchimento do cargo de Professor EBTT/Administração/Gestão e Negócios, 
em suposto desacordo com o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União (Decisão Normativa/TCU 212/1998 e acórdãos TCU Plenário 
569/2006 e 1618/2018). 

Relata o representante que o cargo oferecido no Concurso do IFPB denomina-se “Professor EBTT/Administração Geral, Gestão 
Rural, Empreendedorismo, Associativismo e Cooperativismo” e possui requisitos de formação mais amplos do que os exigidos para o preenchimento do 
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cargo oferecido no IFPE, em suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo TCU, segundo o qual os cargos devem possuir a mesma denominação 
e os mesmos requisitos de investidura. Aduz que há concurso vigente do Instituto Federal Baiano que guarda identidade de denominação e requisitos de 
habilitação com o cargo disponível no IFPE, mas em contato com a Diretoria de Gestão de Pessoas do órgão, foi informado de que o IFPE já havia 
solicitado o aproveitamento do concurso do Instituto Federal da Paraíba, observando o disposto no Acórdão TCU 569/2006. 

Sobre o processo de aproveitamento de candidatos aprovados em concursos conexos de instituições federais para o preenchimento de 
vaga estratégica, dispõe a Decisão Normativa/TCU nº 212/1998, proferida diante de consulta formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª 
Região/ES sobre provimento de vagas existentes em Tribunais Regionais do Trabalho, com candidatos excedentes de concursos realizados em outras 
Regionais ou no Tribunal Superior do Trabalho: 

“8.1 conhecer da consulta formulada, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno, para esclarecer à autoridade consulente que 
não infringe o preceituado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal a investidura em cargos efetivos da mesma denominação, integrantes dos Quadros 
de Pessoal de diversos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, desde que os candidatos tenham sido aprovados em concurso 
público de provas ou de provas e títulos e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou a destinação definida no respectivo edital, baixado 
na forma da lei; 

8.2. deixar assente que a Constituição e a Lei exigem, exclusivamente, que o concurso para o cargo seja público e prévio à admissão 
do servidor, não estabelecendo vinculação expressa do concurso e do cargo com determinado órgão uma vez que o certame é feito para determinado 
cargo, não existindo impedimento legal a que o concursado seja nomeado para exercê-lo nos quadros de outro órgão que aquele responsável pelo concurso, 
desde que o cargo seja idêntico; 

8.3 firmar o entendimento de que se requer somente que o cargo para o qual se realiza o concurso seja o mesmo, no sentido de que 
tenha as mesmas denominação e descrição e envolva as mesmas atribuições, competências e deveres, de tal forma que, para seu provimento, se exijam 
idênticos requisitos de habilitação acadêmica e a qualificação profissional, e que, naturalmente, se cumpram as demais imposições legais, tais com a 
obediência à ordem de classificação obtida pelos candidatos aprovados para o concurso em causa e ao prazo de validade do mesmo. (...)" 

(destacou-se) 
Assim, estabeleceu a Corte de Contas as balizas para o aproveitamento de concursos públicos entre órgãos federais sem que haja 

ofensa ao art. 37 da CF/88, quais sejam: que ambos concursos envolvam as mesmas atribuições, competência, direitos e deveres, de tal modo que se 
exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e qualificação profissional e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação 
definida no edital. Ademais, foi definido que o aproveitamento somente é possível se realizado dentro do mesmo poder, sendo imprescindível constar do 
edital que a seleção se destina ao preenchimento de vagas do órgão promotor do concurso e demais órgãos do mesmo poder, em observância aos princípios 
constitucionais da impessoalidade e da publicidade. 

O acórdão nº 1618/2018 do TCU, mais recente, reproduziu o entendimento acima e manteve as mesmas condicionantes para a 
constitucionalidade do aproveitamento de cargos no âmbito da administração pública federal, acrescentando a necessidade de previsão no edital do 
concurso que será aproveitado. 

Por entender necessária a apuração dos fatos narrados neste procedimento extrajudicial, o MPF expediu o OFÍCIO nº. 
2643/2021/PRPE-9º OFÍCIO (PR-PE-00034937/2021) ao IFPE, requisitando que esclarecesse as circunstâncias do procedimento de aproveitamento de 
concursos públicos entre os órgãos federais para o preenchimento da vaga de Professor EBTT/Administração/Gestão e Negócios, assim como justificasse 
a opção pelo concurso do IFPB. 

Em resposta (PR-PE-00036573/2021), o IFPE alegou, em síntese, que: (i) o Edital nº 148/2018/IFPB, em seu item 19.1, autoriza 
expressamente o aproveitamento do concurso por outra instituição federal de ensino dentro daquele regramento; (ii) há total correspondência entre o 
cargo objeto do edital do IFPB e aquele que se encontra vago no IFPE, sendo as suas atribuições e competências regidas pelas Leis nºs 12.772/12 e 
8.112/90; (iii) que o "Perfil de Vaga do IFPE" é o mesmo daquele "Perfil de Vaga" do Edital do IFPB, havendo, tão somente, pequenas diferenças quanto 
às nomenclaturas que podem ser definidas livremente pelas instituições de ensino federal, haja vista a autonomia para montarem seus currículos. 

Além disso, o IFPE reconhece que o Edital nº 148/2018/IFPB admite a aprovação de candidatos habilitados em três subáreas da 
Administração: Administração Geral, Empreendedorismo e Gestão Rural; enquanto a vaga do IFPE prevê a habilitação do profissional em Administração 
Geral e Empreendedorismo. Dessa forma, a abrangência de mais subáreas no certame paraibano não seria motivo suficiente para obstar o 
reaproveitamento. 

Ademais, afirmou que a solicitação de reaproveitamento se deu através de ofício enviado ao IFPB e que, até o momento, a referida 
instituição de ensino paraibana ainda não havia deliberado acerca do requerimento. 

Juntou o ofício de requerimento de reaproveitamento, bem como a especificação da vaga e o edital do certame do IFPB. 
É o relatório. 
Da análise dos autos, entendo que os fatos narrados não configuram lesão aos interesses ou direitos tutelados por este MPF, uma vez 

que não restou comprovada a existência de irregularidade no procedimento de reaproveitamento adotado pelo IFPE que enseje intervenção externa. 
Como mencionado alhures, o Tribunal de Contas da União prevê, em síntese, que para o reaproveitamento é necessário que os cargos 

sejam o mesmo, "no sentido de que tenham as mesmas denominação e descrição e envolvam as mesmas atribuições, competências e deveres, de tal forma 
que, para seu provimento, se exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e qualificação profissional". 

O cargo do edital paraibano é denominado de "Professor EBTT/Administração Feral, Gestão Rural, Empreendedorismo, 
Associativismo e Cooperativismo", enquanto o cargo em Pernambuco é chamado de "Professor EBTT/Administração/Gestão e Negócios". Não é difícil 
perceber que não existe uma divergência propriamente dita na denominação dos cargos. O que existe, pelo contrário, é uma abrangência maior de subáreas 
da administração comportada pelo cargo oferecido pelo IFPB. Dessa forma, o cargo do IFPE está totalmente contido na denominação da vaga do edital 
paraibano. 

Não enxergar essa realidade seria adotar uma interpretação demasiado literal do entendimento do TCU o que, em última análise, 
impediria o reaproveitamento na grande maioria das instituições federais de ensino. Não há portanto, no caso concreto, nenhum óbice ao reaproveitamento 
no que diz respeito à denominação do cargo que se almeja reaproveitar. 

Ademais, também não se observa qualquer impedimento no que tange às atribuições e competências ou aos direitos e deveres dos 
cargos em comento, uma vez que são regulados pelos mesmos diplomas legais, a saber as Leis nº 12.772/12 e 8.112/90. 

Tampouco existe divergência quanto aos critérios de habilitação e formação acadêmica. Com efeito, os critérios são correspondentes 
entre os cargos, apenas o edital paraibano é mais amplo ao aceitar a formação no curso superior de Tecnologia - Gestão Rural, mas que se enquadra no 
perfil exigido no edital do IFPE, que admite o bacharelado em Administração ou curso tecnólogo em Processos Gerenciais. Dessa forma, o candidato 
aprovado no certame paraibano possui também todas as competências necessárias para ministrar aulas no IFPE. 
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Ante o exposto, por não vislumbrar ilegalidade nos fatos noticiados, não havendo interesse de agir que legitime a propositura de ação 
civil pública pelo Parquet Federal, decido pelo ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS, nos termos do art. 4º, inciso V, da Resolução CSMPF 
nº 87/2006, devendo a DICIV: 

i) informar aos representantes, cientificando-o da previsão constante do art. 17, § 3º; 
ii) encaminhar os autos à 1ª CCR, com ou sem recurso, no prazo estipulado no § 2º, do art. 17, da Resolução CSMPF nº 87, de 2006. 

 
MONA LISA DUARTE ABDO AZIZ ISMAIL 

Procuradora da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
##ÚNICO: | EXTRA-RJ - PR-RJ-00113143-2021| 

PORTARIA Nº 275, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República que este subscreve, com lastro nos artigos 127, 
caput, e 129 da Constituição da República de 1988, na Lei Complementar nº 75/93, bem como no artigo 1º da Lei 7347/85; e 

Considerando o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004617/2020-51 instaurado no Ministério Público Federal para apurar notícia 
de armazenamento de 415 bombonas de resíduos radioativos (TENORM), pela empresa Raízen Combustíveis S.A., em desacordo com as exigências 
estabelecidas em lei e regulamentos, o que motivou a lavratura do Auto de Infração nº XIWJVFSO, pelo IBAMA, em 25/11/2019. 

Considerando as Resoluções CSMPF nº 87/2006 e CNMP nº 23/07; 
RESOLVE converter o Procedimento Preparatório nº 1.30.001.004617/2020-51 em INQUÉRITO CIVIL, a ser inaugurado pela 

presente Portaria, com a seguinte ementa: 
PROCESSO IBAMA 02001.034027/2019-30 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO XIWJVFSO, EM FACE DE RAÍZEN 

COMBUSTÍVEIS, POR ARMAZENAR 415 BOMBONAS DE RESÍDUOS RADIOATIVOS (RESÍDUOS DE TENORM), SUBSTÂNCIA 
PERIGOSA OU NOCIVA A SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE, EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM 
LEIS E REGULAMENTOS (NORMA CNEN NN 8.02). 

Desta forma, determina as seguintes diligências: 
1) Autue-se a presente Portaria, conferindo-lhe a publicidade devida com as anotações de praxe, inclusive para efeitos de prevenção; 
2) Comunique-se à d. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 

 
ANTONIO DO PASSO CABRAL 

Procurador da República 
 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
##ÚNICO: | EXTRA-RS - PRM-CAX-RS-00010945-2021| 

PORTARIA Nº 51 DE 22 DE OUTUBRO DE 2021 
 

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 a lavratura, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, do Auto de Infração 
CNBTROEX, em desfavor de Tiago Dávila Esmeraldino, administrador da empresa Tri Taxi Aereo Ltda., por ter realizado sobrevoo e pouso de 
helicóptero nos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, sem autorização da autoridade competente, com finalidade comercial. 

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. 1.29.002.000328/2021-75 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 
"10118 - Unidade de Conservação da Natureza", tendo por objeto a apuração dos referidos fatos. 

Proceda-se às anotações e registros pertinentes. 
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 à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, com cópia integral dos autos, para solicitar informações. 

 
LUCIANA GUARNIERI 
Procuradora da República 

 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-BAU-SP-00008613-2021| 
PORTARIA N° 13, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021 

 
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL Nº 1.34.003.000134/2021-08 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República signatário, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais; 

CONSIDERANDO que a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis são 
objetivos institucionais do Ministério Público (artigo 127, caput, da Constituição Federal); 
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CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância 
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia, notadamente a ação civil pública para proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, incisos II e III, da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a legislação infraconstitucional, especificamente os dispositivos do artigo 6º, incisos VII, “b” e XIV, “g”, da 
Lei Complementar 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), conferem ao Ministério Público a legitimidade para atuar na defesa dos 
interesses sociais, difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que o teor do expediente em epígrafe demonstra a existência de cenário que legitima a atuação do Ministério 
Público Federal, pois atinente à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e/ou dos interesses individuais indisponíveis (art. 
1º da Lei Complementar nº 75/93), destacando-se a notícia de existência de menor de idade com deficiência, além de pessoa idosa em situação de 
vulnerabilidade social em área de invasão no Município de Cerqueira César, havendo justa causa para apurar eventual omissão do Poder Público ou da 
concessionária RUMO; 

CONSIDERANDO que tais elementos são insuficientes, por ora, para a adoção de providências judiciais em face dos responsáveis, 
sendo imperiosa a realização de diligências com o fito de confirmar os fatos retratados e identificar com precisão as pessoas físicas e jurídicas envolvidas; 

CONSIDERANDO que o quadro acima narrado demonstra a presença de justa causa para o início das apurações; 
RESOLVE, com fulcro no artigo 6º, inciso VII, da Lei Complementar nº 75/93 e no exercício de suas funções institucionais, 

INSTAURAR, através da presente PORTARIA, diante do que preceituam os artigos 2º e 4º da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, INQUÉRITO CIVIL, o qual terá por objetivo averiguar eventual omissão do Poder Público ou da concessionária RUMO 
no tocante às invasões ocorridas em faixa non aedificandi às margens da linha férrea em Cerqueira César/SP, com notícia de criança com deficiência e 
idosos em situação de vulnerabilidade social. 

Fica determinado ainda: 
1. que sejam providenciados os registros e anotações pertinentes, notadamente no Sistema Único, em razão do quanto deliberado na 

presente Portaria; 
2. que a SUBJUR acompanhe o vencimento do prazo fixado no artigo 9º, da Resolução nº 23, de 17 setembro de 2007, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, certificando-se nos autos e tornando-os conclusos para análise e deliberação; 
3. que seja publicada a presente Portaria na forma da resolução supracitada. 
Fica dispensada a comunicação ao órgão revisor[1]. 
Registre-se. Certifique-se. 

 
FABRÍCIO CARRER 

Procurador da República 
 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-STS-SP-00011284-2021| 
PORTARIA Nº 56, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Inquérito Civil Público nº 1.34.012.000687/2021-43 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República signatária, considerando os eventos narrados na Notícia de 
Fato nº 1.34.012.000687/2021-43, autuada com a finalidade de investigar possíveis irregularidades apontadas no Despacho PRM-STS-SP-00010525/2021 
– proferido nos autos do PA nº 1.34.012.000527/2020-13 – indicando possível sobrepreço dos testes rápidos para detecção de COVID-19, adquiridos 
pelo município de Guarujá/SP com recursos advindos da AC nº 0000024-93.2001.4.03.6103; DECIDE, com fundamento nos artigos 127 e 129, ambos 
da Constituição Federal, e nos artigos 6º, VII, 7º e 8º, todos da Lei Complementar nº 75/93, instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, 
determinando: 1) afixação de cópia desta Portaria em local de costume, nas dependências desta Procuradoria, pelo prazo de 15 (quinze) dias (conforme 
art. 126, c/c art. 232, II e III, do CPC); e 2) a comunicação à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por meio eletrônico, para fins de publicação 
oficial desta Portaria, nos termos do art. 7º da Resolução 23/07/CNMP e art. 6º, c.c art. 16, inciso I da Resolução CSMPF nº 87/2010. Fica designada a 
Secretária Patrícia Formozinho Belato, servidora lotado neste gabinete, para funcionar neste apuratório civil, sem prejuízo de outro servidor em 
substituição. 

 

JULIANA MENDES DAUN FONSECA 
Procuradora da República 

 

##ÚNICO: | EXTRA-SP - PRM-CPQ-SP-00015597-2021| 
PORTARIA Nº 59, DE 7 DE OUTUBRO DE 2021 

 
Autos nº 1.34.004.000952/2021-92 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em Campinas e Região, no exercício das atribuições e nos termos do art. 129, inciso 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 supostas irregularidades na 
construção dos pontos de ônibus no Município de Jaguariúna, tendo em vista que, aparentemente, estes estão em desacordo com as condições específicas 
de pontos de embarque e desembarque de passageiros, não atendendo as exigências mínimas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), implicando na dificuldade de acesso às pessoas com deficiência, configurando possível violação à Lei nº 13.146/2015. Ademais, os 
pontos de ônibus, aparentemente, possuem Telha de Fibrocimento, que pode conter amianto em sua composição, o que é extremamente prejudicial à 
saúde. 

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 1º CCR/PFDC e comunicação desta instauração nos termos dos artigos 6º e 16, parágrafo 1º, inciso I, da 

Resolução CSMPF nº 87/2010; 
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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. 

b.2) ( ) Declaro o sigilo, conforme Art. 7º da Resolução nº 23/2007 CNMP. ( ) Geral ( ) Parcial/autos apartados; 
c) Defino a prioridade atual do caso em: () PRIO1, (X) PRIO2, (  ) PRIO3; 
d) Determino providências: (X) análise das informações juntadas e da legislação aplicável, (X) remessa de ofício à Prefeitura do 

Município de Jaguariúna, para se manifestar, em 20 dias, acerca dos fatos denunciados. 
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 do CNMP e registre-se. 

 
GILBERTO GUIMARAES FERRAZ JUNIOR 

Procurador da República 
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