
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS E PERICIAIS

1. Dados do solicitante

Unidade do MPF: ________________________________________________________________________________

Nome: _________________________________________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________ Telefone de contato: (____)_________________

Número do Ofício de encaminhamento: _______________________________________________________________

2. Informações sobre o procedimento na origem

Tipo de Procedimento: (   ) P.A.                     (   ) A.C.P.                     (   ) I.C.P.

Número: _______________________________________________________________________________________

Ementa/Empreendimento/Atividade: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Qual o interesse federal afetado que justifica a atribuição do MPF? _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3. Informações sobre a demanda

Tipo de serviço: (   ) Análise documental (   ) EIA/RIMA (   ) EIV/RIV (   ) TR (   ) PBA (   ) PRAD

(   ) TAC/TC (   ) P.A. (   ) Processo de Licenciamento

(   ) Outro: _______________________________________________

(   ) Elaboração de parecer sobre tema específico

(   ) Elaboração de quesitos judiciais

(   ) Assistência técnica em juízo

(   ) Vistoria

(   ) Participação em reunião ou outro evento

Finalidade: (   ) Ajuizar Ação (   ) Elaborar TAC (   ) Elaborar Recomendação

(   ) Instruir P.A. (   ) Instruir processo judicial

(   ) Outra: ______________________________________________________________________

Principais questões a serem respondidas na análise:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(se necessário, encaminhar lista de questões em anexo)
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FICHA DE SOLICITAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS E PERICIAIS (cont.)

4. Qualificação da demanda

(   ) Urgente     (   ) Não-urgente
Justificativa da urgência: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

OBS.: deferimento do pedido de urgência condicionamento à análise da Coordenação da 4ª CCR

5. Informações sobre vistoria ou atividade externa (reunião ou evento)

Objetivo(s) da vistoria ou atividade externa: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Endereço/local: __________________________________________________________________________________

6. Empreendimento ou atividade sujeita a licenciamento ambiental

Órgão licenciador: _______________________________________________________________________________

Fase atual do licenciamento: _______________________________________________________________________

P.A instruído com documentos do processo de licenciamento: (TR, Licenças, Pareceres)? (   ) Sim (   ) Não

P.A instruído com documentos elaborados por instituições técnicas de pesquisa ou de sociedade civil? 
(   ) Sim (   ) Não

7. Documentação anexada a esta solicitação

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Data: _____ de ______________________ de __________

Assinatura/carimbo:______________________________________
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