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MPF/RJ lança relatório semestral sobre 
meio ambiente e patrimônio cultural 

O MPF/RJ apresenta, neste relatório semestral, um resumo da atuação dos 

cinco ofícios do meio ambiente e patrimônio cultural da Procuradoria da 

República na Capital, abrangendo os municípios do Rio de Janeiro, 

Seropédica e Itaguaí. 

O relatório apresenta informações sobre o número de ações e inquéritos 

civis instaurados e concluídos, ações penais ambientais e ações de 

improbidade em andamento, termos de ajustamento de conduta 

celebrados, audiências públicas realizadas, atuação processual como 

fiscal da lei, e ainda um apanhado das notícias publicadas no semestre. 

Acreditamos, com isso, estar cumprindo nosso dever de prestar contas 
aos cidadãos do Estado a respeito do que tem o MPF feito nesses temas, 

no âmbito de suas atribuições. 
 

+ 
Cais do Valongo, 

patrimônio da 

humanidade: MPF 

promove, em agosto, 

audiência pública para 

discutir o que fazer após 

título da Unesco 03 

Números da atuação: 
 
Ações Civis Pú-    Total: 357 

blicas  Novas: 10 

Ações Penais  Total: 257 

 Novas: 02 

Ações de Impro-   Total: 45 

bidade  Novas: 02 

Inq. Civis e ou- 

tros cíveis 

(06/17): 

Arquivamentos 

(PIC, IC, PP): 

 Total: 415 

 Total: 146 

 
Arquivamentos 

(Inq. Policiais): 

TACs no perío- 

do: 

Recomenda- 

ções: 

 Total: 11 

 Total: 02 

 

 Total: 05 

* Dados referentes aos 5 ofícios do 

meio ambiente e patrimônio cultural 

da PR-RJ, período de 01/01 a 30/06/17 

+ 
No MPF/RJ, os Procuradores 

dos cinco Ofícios 

Ambientais e do Patrimônio 

Cultural têm atribuição 

tanto  em  matéria  cível 

como criminal, sempre que 

os fatos envolverem órgãos 

federais relacionados 

(Ibama, ICMBio, Iphan, 

DNPM, Ancine etc.) ou dano 

ou ameaça a bens 

tombados federais, ou 

integrantes do patrimônio 

da União (mar territorial, 

unidades de conservação 
federal etc.) 
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MPF move ação para restaurar Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos 

e hidráulica do prédio, além  

do restauro arquitetônico, de 

acordo com as orientações do 

Iphan e características do bem 

tombado, tudo de modo a 

garantir a conservação e 

restauração da Igreja como um 

todo. O MPF pede que as obras 

se iniciem no prazo máximo de 

120 dias. 

 
 

* O MPF/RJ expediu recomendação à Cedae e às Secretarias Estadual e Municipal de Meio 

Ambiente para que adotem medidas de prevenção e precaução contra o despejo de lodo tóxico 

proveniente de Unidades de Tratamento de Rio (UTRs) no sistema de esgotamento sanitário  

e no emissário submarino da Barra da Tijuca (RJ). A recomendação cita o inquérito civil 

1.30.001.003315/2014-18, que apura o risco de poluição hídrica causada por técnicas de adição de 

sulfato de alumínio utilizadas na UTR Arroio Fundo, que alteram o pH da água. Um relatório de da 

UTR, referente a 2014, apontou alterações de pH muito superiores a 0,3 entre a água que entra bruta 

na UTR e a água que sai dela tratada com sulfato de alumínio. Alterações bruscas do pH da água 

podem acarretar o desaparecimento dos seres nela presentes. Além da alteração do pH, outro 

problema é a liberação de alumínio para a foz, decorrente da aplicação do sulfato de alumínio 

durante o processo de tratamento das águas do rio, fazendo com que ele possa ser absorvido pelo 

ser humano e pela biota aquática, podendo gerar efeitos nocivos à saúde. 

 
 

Bem, tombado pelo 

Iphan, situa-se 

próximo ao sítio 

histórico do Cais 

do Valongo, no 

centro do Rio de 
Janeiro 

O MPF ajuizou ação civil pública 

contra a União, o Iphan e a 

Imperial Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário e São 

Benedito dos Homens Pretos 

para que seja restaurada a 

igreja administrada pela 

Irmandade, na rua Uruguaiana, 

centro do Rio. Liminarmente, o 
MPF   requereu   a apresentação 

do Plano de Prevenção contra 

Incêndio, exigido pelo Corpo  

de Bombeiros. 

O projeto de restauração da 

Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito dos 

Homens Pretos deve contemplar 

todos os aspectos que garantam 
a  segurança  estrutural, elétrica 
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Cais do Valongo, patrimônio da humanidade: e agora? 

Audiência pública na PR-RJ discutirá próximos passos 
 

O MPF realizará no dia 28 de agosto, a partir de  

10h, no auditório da Procuradoria da República no 

Rio de Janeiro, a audiência pública “Cais do 

Valongo: Patrimônio Cultural da Humanidade: E 

Agora?”, visando promover a participação da 

sociedade na discussão sobre os encaminhamentos a 

serem dados após a concessão do título ao Cais do 

Valongo. O evento terá a participação do Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da 

Secretaria Municipal de Cultura, do Instituto Rio 

Patrimônio da Humanidade (IRPH), e de autoridades 

e pesquisadores que acompanharam o processo de 

aprovação da candidatura do sítio  arqueológico 

junto à Unesco, ocorrida em julho último. A  

audiência é aberta à participação de todos, sujeita a 

lotação do espaço, e será presidida pelos 

procuradores da República Sergio Suiama e Jaime 

Mitropoulos. 

 

Em dezembro de 2016, o MPF e o Iphan assinaram 
com a prefeitura municipal um termo de 

ajustamento de conduta (TAC) visando garantir a 

gestão e guarda definitiva do material 

arqueológico achado durante as escavações das 

áreas próximas ao Cais do Valongo, na Gamboa, 

centro da capital fluminense. A ação garantiu não 

apenas a adequada conservação do valiosíssimo 

material arqueológico escavado, como o acesso de 

pesquisadores e do público em geral à história da 

cidade   e   do   país,   registrada   em   pedaços   de 

cerâmica, moedas e objetos rituais. 
Sobre o Cais do Valongo. Principal porto de 

entrada de africanos escravizados no Brasil e nas 

Américas, o Cais do Valongo passou a integrar o 

circuito histórico e arqueológico da celebração da 

herança africana, que estabelece marcos da cultura 

afrobrasileira na região portuária, ao lado do Jardim 

Suspenso do Valongo, Largo do Depósito, Pedra do 

Sal, Centro Cultural José Bonifácio e Cemitério dos 

Novos Pretos. 

 

Durante a sua 41ª Reunião, o Comitê do Patrimônio 

Mundial da Unesco decidiu incluir, na Lista do 

Patrimônio Mundial, o Cais do Valongo por seu 

grande significado para gerações passadas, 

presentes e futuras. Trata-se do segundo sítio da 

cidade do Rio de Janeiro a receber o 

reconhecimento internacional da UNESCO (o 

primeiro foi a paisagem urbana carioca entre a 

montanha e o mar). Por sua magnitude, o Cais do 

Valongo pode ser considerado o lugar mais 

importante de memória da diáspora africana fora da 

África. Segundo estimativas, entre 500 mil e um 

milhão de negros chegaram ao continente 

desembarcando neste Cais. Desde sua construção, 

em 1811, ele sofreu sucessivas transformações até 

ser aterrado em 1911. O local foi revelado, em 2011, 

durante escavações das obras do Porto Maravilha, e 

se tornou o maior vestígio material das raízes 

africanas nas Américas. 

+ 
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#RetrocessoAmbientalNão: ocupação irregular ameaça remanescente de 
manguezal em Guaratiba, no Rio de Janeiro 

O MPF recorreu contra decisão da Justiça Federal que não 

recebeu denúncia contra duas mulheres que construíram 

irregularmente na zona de amortecimento da Reserva Biológica 

Estadual de Guaratiba. A área é um dos últimos remanescentes 

de manguezal no município do Rio de Janeiro em estado de 

preservação, uma planície flúveo-marinha de notável beleza 

cênica e alto potencial arqueológico. 

O MPF vem investigando a intensificação de invasões, 

construções irregulares e parcelamento irregular de terras no 

interior e na zona de amortecimento da Reserva, em área 

pertencente à União. Tais invasões se intensificaram em 2013, 

após o cadastramento de um grupamento pequeno de ocupações 

antigas, para fins de regularização, na região de Araçatiba, em 

Guaratiba, na zona de amortecimento. 

Após diversas reuniões com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Secretarias de Urbanismo e 

Meio Ambiente do Município e a chefia da Reserva, gerida pelo Inea, foram empreendidas diversas 

ações de fiscalização, com embargo de diversas construções irregulares em andamento e 

notificação dos responsáveis, muitos dos quais já foram autuados. Foram verificados danos 

ambientais como o aterro do manguezal, desmatamento, lançamento de esgoto in natura nos rios e 

lagoas, construção de decks avançando sobre o espelho d´agua, dentre outros. 

Até o momento já foram propostas ação civil pública contra dois infratores e ação penal pelo crime 

do art. 40 da Lei nº 9605/98, contra duas outras infratoras, que confessaram ter invadido a área para 

ocupação. O recurso do MPF se refere a esta denúncia. As casas estão no limite da  Reserva  

Biológica de Guaratiba e o sistema de esgoto é ineficiente, com lançamento direto nos canais da 

reserva. 

Relatórios de vistoria da SPU anexados ao processo demonstram que a ocupação irregular na área 

está ocorrendo de forma intensa e descontrolada, caracterizada por um processo de favelização. 

“Conforme averiguado com os moradores, há uma expectativa geral de regularização da situação 

fundiária da área, reforçada pelo cadastramento de unidades realizado pela SPU. Essa situação 

incentiva cada vez mais o parcelamento do solo e invasões. Moradores cadastrados pela SPU têm 

parcelado os lotes, permitindo que parentes construam dentro de sua área ou mesmo vendendo 

parte dela a terceiros. 
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Sergio Gardenghi Suiama e Jaime Mitropoulos 

 
Em artigo publicado neste espaço, o juiz federal William Douglas qualificou de 

“intolerante” ação de improbidade ajuizada pelo Ministério Público em face do 

diretor do Arquivo Nacional, acusado de promover cultos evangélicos no 

auditório da instituição. 

 
Em benefício do direito à informação, achamos importante prestar alguns 

esclarecimentos. Em primeiro lugar, o diretor do Arquivo efetivamente 

promoveu reuniões em favor da sua religião, e não “encontros” nos quais 

múltiplas crenças estavam representadas, como afirmou o magistrado. Os cultos 

eram semanais e somente cessaram após o fato ter sido denunciado pela 

imprensa (O GLOBO, 17-7-2016). Portanto, a ação trata exatamente da 

preferência a uma religião em detrimento das demais. 

 
Em segundo lugar, a liberdade constitucional de culto nada tem a ver com a 

proibição de que as dependências, equipamentos e servidores de uma 

instituição pública sejam usados para proselitismo religioso. Todos são livres 

para fazerem pregações e cultos, mas um arquivo público ou um tribunal não se 

prestam a esta finalidade, mas sim a outras, do interesse de cidadãos crentes e 

não crentes. 

 
A esse respeito, é importante aprofundar a discussão para além do lugar-comum 

“o Estado é laico, e não ateu”. Não é demais lembrar as guerras e perseguições 

históricas contra os que não professam esta ou aquela crença. Talvez uma das 

principais lições que podemos extrair da História seja a da importância de se 

garantir a separação entre o interesse público, representado pelo Estado, e os 

interesses e valores das várias religiões. Tal princípio encontra-se previsto na 

Constituição, que proíbe o Estado de manter com representantes de igrejas 

relações de dependência ou aliança. 

 
Assim, se o Estado não deve impedir o exercício da fé, tampouco pode permitir 

que grupos religiosos loteiem ou capturem o serviço público, utilizando as 

estruturas custeadas por todos para promover seus interesses particulares. Erro 

grosseiro comete quem afirma que os defensores da laicidade pregam a 

intolerância, pois é exatamente o contrário disso: em um mundo impregnado por 

fundamentalismos, deve-se assegurar o igual respeito a todas as crenças e 

impedir que os espaços das instituições públicas sejam transformados em 

púlpitos, como ocorreu no auditório do quase bicentenário Arquivo Nacional. 

 
Perseguição religiosa haveria se a Justiça proibisse cultos em locais privados ou 

a ocupação de ruas ou praças para a realização de festas ou procissões, o que  

não é o caso. A comparação a Hitler, feita pelo magistrado, não poderia ser mais 

infeliz pois, em tempos como os atuais, nos quais vem se tornando comum 

prefeitos entregarem “a Deus” as chaves do município, não há nada mais a favor 

da liberdade do que defender a laicidade estatal como valor democrático 

necessário à convivência pacífica de múltiplas visões de mundo. Mais do que 

tolerância, a neutralidade exigida pelo Estado laico assegura o respeito à 

liberdade religiosa de todos. 

 
* Publicado no jornal O Globo, edição de 22/03/2017. Confira aqui a íntegra da ação de 

improbidade: http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-acusa-diretor-do- 

arquivo-nacional-de-violar-laicidade-do-estado 

artigo: em 

defesa do 

estado laico 

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-acusa-diretor-do-


 

 

 

 

MPF faz inspeção no Maracanã 

O MPF realizou inspeção no Estádio do Maracanã,  

tombado como patrimônio histórico nacional e situado na 

zona norte do Rio. A inspeção foi motivada por 

representação recebida em janeiro, que relatava o total 

abandono do estádio. Para investigar a denúncia, o MPF 

instaurou procedimento preparatório e oficiou os 

responsáveis. A concessionária "Complexo Maracanã 

Entretenimento S/A" enviou documentação informando 

que, por força de ordem judicial, estava providenciando  

os ajustes necessários para que ele voltasse a funcionar. 

 

Para apurar a veracidade das informações enviadas, uma 

equipe do MPF esteve no estádio em 27/04, constatando 

que foram feitas reformas emergenciais e pequenas obras 

de manutenção. Foram realizados reparos nas vigas de 

sustentação da cobertura, bem como a fixação reforçada 

das caixas de som. Em relação ao fornecimento de luz, a 

concessionária esclareceu que o débito que existia foi 

assumido e pago. 

 

 
 

+ notícias no site mpf.mp.br/rj 

 MPF/RJ move ação contra Iphan por restringir proteção de bens culturais sob sua 

guarda e dispensar estudos prévios 

 MPF/RJ recomenda ao Ministério da Cultura tornar sem efeito nomeação de Superin- 

tendente do Iphan-RJ 

 Campanha do MPF regulariza situação de 289 pescadores artesanais da Baía de Sepe- 

tiba 

 Justiça Federal condena Supervia a restaurar Estação Leopoldina 

 Atuação do MPF e ICMBio reduz antenas no Parque Nacional da Tijuca 
 

 

Procuradores da República lotados no ofício 

 Antonio do Passo Cabral: prrj-gab-acabral@mpf.mp.br 

 Jaime Mitropoulos: prrj-gab-mitropoulos@mpf.mp.br 

 Renato de Freitas Souza Machado: prrj-gab-rmachado@mpf.mp.br 

 Sergio Gardenghi Suiama: prrj-gab-suiama@mpf.mp.br 

 Solange Maria Braga: prrj-gab-smbraga@mpf.mp.br 

 

 

 
 

 
Crédito das imagens deste relatório: MPF/PRRJ 

 
 

Avenida Nilo Peçanha, 31 – Centro 

Rio de Janeiro, RJ, 20020-100 

Tel: (21) 3971-9300 www.mpf.mp.br/rj 
Atendimento: de segunda a sexta das 11 às 17hs. 

 

 
 

A concessionária infor- 

mou que, por ordem ju- 

dicial, havia retomado a 

administração do estádio. 
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