
Plano de Ação 2022 – Grupos de Trabalho 4ª CCR

GT Agroecologia
(PR-AM-00054926/2021)

Meta Buscar a construção de consenso entre  os órgãos federais  ambiental  (Ibama),  da
agricultura  (MAPA)  e  aviação  (ANAC)  para  implementação  de  sistema  de
monitoramento da pulverização aérea de agrotóxicos

Objetivo Monitorar a pulverização aérea de agrotóxicos (trabalho em andamento)

Responsável Ana Paula Carvalho de Medeiros com apoio dos demais membros do GT

Data Inicial Trabalho em desenvolvimento

Data Final 20/12/2022

Indicadores Adesão  dos  órgãos  à  proposta;  desenvolvimento  do  sistema  pelos  órgãos
competentes; implementação.

Meta Elaboração  de  Nota  do  GT,  a  partir  de  debates  com  os  órgãos  federais  da
agricultura,  saúde  e  meio  ambiente,  e  encaminhamento  às  Procuradorias  da
República  nos  Estados  com  sugestão  de  proposta  de  atuação  com  vistas  à
regulamentação, em âmbito estadual, da pulverização terrestre de agrotóxicos

Objetivo Estimular  a  adoção  estadual  de  regulamentação  da  pulverização  terrestre  de
agrotóxicos

Responsável Fátima Aparecida Borghi e Ana Paula Carvalho de Medeiros com apoio dos  demais
membros do GT

Data Inicial 01/3/2021

Data Final 20/12/2022

Indicadores Procedimentos  extrajudiciais  instaurados  nas  unidades  estaduais  do  MPF Efetiva
adoção das regulamentações em estados pilotos

Meta Buscar junto aos órgãos públicos federais envolvidos a construção de alternativas
para  possibilitar  a  identificação  de  resíduos,  permitindo  a  adoção  de  políticas
públicas que reduzam os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente, saúde e em
plantações atingidas por deriva

Objetivo Estimular  a  ampliação  da  capacidade  laboratorial  para  análise  de  resíduos  de
agrotóxicos no ambiente, água, alimentos, plantações e fluídos corporais (trabalho
em andamento)

Responsável Ana Paula Carvalho de Medeiros com apoio dos demais membros do GT

Data Inicial julho/2021

Data Final dezembro/2022

Indicadores -ampliação da disponibilidade de padrões analíticos nos laboratórios  públicos
-ampliação  da  capacidade  dos  laboratórios  públicos  (equipamentos,  recursos
humanos)

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=115257277&force=true


-condicionamento  da autorização para  utilização de novos ingredientes   ativos  à
ampliação da capacidade instalada para detecção dos respectivos  resíduos no ar,
água, plantas, alimentos e fluídos corporais

Meta - construção do terceiro ciclo do Planapo 2020 
- pelo menos 10 metas implementadas no período proposto
- atuação da Ciapo e Cnapo

Objetivo Objetivo:  articular  estratégias  e  cobrar  a  implementação  do  Plano  Nacional  de
Agroecologia   e   Produção   Orgânica   (Planapo)   para   execução   de   metas
não  cumpridas  do  ciclo  2016/2019  e  elaboração  de  novo  ciclo  do  Planapo  em
parceria  com  a  sociedade  civil  e  no  âmbito  da  Câmara  Interministerial  de
Agroecologia e Produção   Orgânica   (Ciapo)   e   com   a   Comissão   Nacional   de
Agroecologia   e Produção Orgânica (Cnapo)

Responsável Ana Paula Carvalho de Medeiros e Fernando Merloto Soave com apoio dos demais
membros do GT

Data Inicial 01/04/2021

Data Final 12/2022

Indicadores Avanço nas etapas de implementação do Planapo
Avanço na implementação das metas propostas

Meta 1)  aumento  e  resolutividade  no  diálogo  e  integração  entre  as  instâncias
governamentais e da sociedade civil relacionadas ao tema de povos e  comunidades
tradicionais, compras públicas e soberania e segurança alimentar e nutricional;
2) adequações em ações e normativas vinculadas ao tema;
3) adoção de instâncias estaduais, com fomento à implementação da  alimentação
escolar regionalizada e outros mecanismos de compras  públicas adequados à cultura
de povos e comunidades tradicionais nas  diferentes regiões e estados do Brasil, por
meio de arranjos locais

Objetivo Acompanhar e apoiar a implementação das metas estabelecidas na mesa de diálogo
permanente instituída pela Portaria nº 16/2021/6CCR/MPF, 11 de fevereiro de 2021
(trabalho em andamento)

Responsável Fernando Merloto Soave com apoio dos demais membros do GT

Data Inicial Trabalho em desenvolvimento

Data Final 12/2023

Indicadores 1) Adesão efetiva de estados pilotos aos mecanismos propostos para estímulo  às
compras públicas da produção de povos e comunidades tradicionais
2)  Implementação  efetiva  de  mecanismos  facilitadores  de  acesso  às  compras
públicas pelos órgãos gestores, como a facilitação no procedimento de  habilitação e
análise  documental  para  povos  e  comunidades  tradicionais   (art.  10,  Lei  nº
14.021/2020)
3) Adequação de normativas sanitárias ao contexto cultural de povos e 
comunidades tradicionais, bem como da agricultura familiar em geral



Meta - identificar boas práticas para replicação
- articulação para iniciar ou acompanhar a estruturação de ao menos 2 pilotos de
hortas  agroecológicas  comunitárias  em  espaços  públicos  ociosos  por  órgãos
públicos (visando futura ampliação)

Objetivo Fomentar  soluções  sustentáveis  de  geração  de  renda  urbana,  incluso  entre
indígenas, migrantes/refugiados e outras populações vulneráveis, em conjunto com
possível  trabalho  de  formação/capacitação  dos  participantes  em  temas
socioambientais  (como  reciclagem,  compostagem,  etc)  por  meio  do  estímulo  à
adoção  de  hortas  agroecológicas  comunitárias  em  espaços  públicos  ociosos  por
órgãos públicos. (trabalho em andamento)

Responsável Fernando Merloto Soave com apoio dos demais membros do GT

Data Inicial Trabalho em desenvolvimento

Data Final 12/2023

Indicadores - identificação efetiva de boas práticas no tema
- implementação dos dois pilotos

Meta Consolidar a instituição do Pronara no período proposto

Objetivo Monitorar  a  implementação  do  Programa  Nacional  de  Redução  do  Uso  de
Agrotóxicos (Pronara), em articulação com a sociedade civil e no âmbito da Câmara
Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo) e com a Comissão
Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo)

Responsável Fernando Merloto Soave e Ana Paula Carvalho de Medeiros com apoio dos demais
membros do GT

Data Inicial 01/04/2021

Data Final 12/2022

Indicadores Avanço nas etapas para instituição do Pronara e na criação da Ciapo e Cnapo

Meta Emitir posicionamento ou verificar atuação pertinente, quando necessário, segundo a
avaliação dos membros

Objetivo Acompanhar  pautas  de  urgência  e  interesse  nacional  que  venham  a  surgir  no
andamento dos trabalhos do GT, vinculadas ao seu tema de atuação

Responsável Todos os membros do GT

Data Inicial Trabalho em desenvolvimento

Data Final 12/2023

Indicadores Não se aplica.



GT Amazônia Legal
(PGR-00071089/2022)

Meta Dar continuidade ao “Programa Carne Legal”

Objetivo Reduzir  o  desmatamento  da  Amazônia  e  a  incidência  de  trabalho  análogo  ao
escravo, por meio da regularização socioambiental da cadeia produtiva da pecuária 

Responsável Rafael da Silva Rocha (PR/AM)

Data Inicial 01/01/2022

Data Final 31/12/2022

Indicadores -  Número  de  frigoríficos  notificados  para  assinar  o  TAC  ou  regularizar  o
cumprimento do acordo, conforme o caso
- Número de ações judiciais propostas e de TACs celebrados com frigoríficos. 
- Número de auditorias realizadas para avaliar o cumprimento dos acordos
- Número de financiamentos bancários concedidos a frigoríficos e pecuaristas que
cometeram infrações ambientais.

Meta Executar a quarta etapa do projeto “Amazônia Protege” 

Objetivo Propor novas ações civis públicas contra os desmatamentos ilegais registrados, em
áreas de tamanhos variáveis e menores que 60 hectares, com o objetivo de ampliar o
alcance do projeto e buscar maior proteção para o meio ambiente. 

Responsável Daniel César Azeredo Avelino (PRM – Luziânia/GO)

Data Inicial 01/01/2022

Data Final 31/12/2022

Indicadores - Número de inquéritos civis instaurados e de ações judiciais propostas

GT Cana de Açúcar
(PRR3ª-00033265/2021)

Meta Compartilhar a  experiência institucional acumulada — em Sao Paulo e nas outras
regioes produtoras — sobre as questoes afetas ao setor sucroalcooleiro.

Objetivo Pesquisa  sobre  as  ações  propostas  pelo  MPF  na  matéria  de  cana-de-açúcar,
enumerando os pontos positivos e negativos de cada uma, servindo, ainda, de apoio
para a realização das demais metas do GT.

Responsável Dr. José Leonidas Bellem de Lima

Data Inicial Junho de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Pesquisa de ações em andamento e encerradas nos sistemas digitais de consulta.

Meta Elaboração de estudos e pareceres técnicos

Objetivo Avaliaçao dos  impactos  da  atividade  sucroalcooleira  sobre  o meio  ambiente  e  a

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=115267826&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=116920441


saude.

Responsável Dra. Debora F. Calheiros

Data Inicial Junho de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Elaboraçao de estudos e pareceres, levando em consideraçao os aportes de tecnicos,
experts e academicos que atuam direta ou indiretamente na tematica, notadamente
quanto  as  questoes  da  queima  controlada  da  palha  da  cana,  da  destinaçao  de
"vinhaça",  do  emprego  de  agrotoxicos,  de  condiçao  dos  trabalhadores  rurais
envolvidos  no  corte  manual  da  cana  e  de  outras  decorrências da  atividade
sucroalcooleira.

Meta Avaliaçao da dispersao de material particulado no processo de queima controlada de
cana-de açucar

Objetivo Manter da competência da justiça federal para julgamento das demandas envolvendo
cana-de-açúcar em razão da abrangência do danos causados.

Responsável Dra. Debora F. Calheiros e Dra. Fatima Borghi

Data Inicial Setembro de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Analise das repercussoes do parecer tecnico sobre abrangencia regional/nacional (ou
"extraestadual") dos danos ambientais e a saude humana decorrentes da pratica da
queima da palha da cana-de-açucar.

Meta Elaboraçao de minuta de proposta normativa sobre a regulamentaçao da vinhaça

Objetivo Encaminhar uma minuta aos estados, abarcando aspectos de maior proteção do meio
ambiente e da saude, recomendando sua positivaçao.

Responsável Dra. Fátima Borghi

Data Inicial Junho de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Analise  ja  realizada  das  repercussoes  do  levantamento  das  regulamentaçoes
existentes sobre a vinhaça, compilando os pontos positivos de cada legislaçao para
envio aos estados.

Meta Elaboração de um mapa atual do cultivo de cana-de-açucar no territorio brasileiro.

Objetivo Compilaçao  de  informaçoes  como  a  sobreposiçao  das  areas  de  cultivo  a  aguas
subterraneas, bem como sua proximidade a cursos naturais d'agua e centros urbanos.

Responsável Todos os integrantes do GT

Data Inicial Junho de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Levantamento de dados junto às Secretarias de Agricultura dos Estados e  outros
órgãos pertinentes.

Meta Fomentar a mecanização progressiva da atividade de cana-de-açúcar



Objetivo Extinguir a atividade de queima controlada da palha da cana-de-açúcar e a condição
degradante de trabalho imposta aos cortadores.

Responsável Todos os integrantes do GT

Data Inicial Junho de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Trabalho pericial realizado pela 4CCR no caso da empresa Agrovale.

Meta Levantamento,  junto  aos  órgãos  pertinentes,  sobre  queimas  irregulares  em
plantações de cana no Brasil

Objetivo Combate às queimadas não autorizadas

Responsável Todos os integrantes do GT

Data Inicial Junho de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Trabalho realizado pelo Gaema do MP-SP, que requisitou um levantamento, junto à
Polícia  Militar  Ambiental,  sobre  queimas  irregulares  em  plantações  de  cana  na
região de Ribeirão Preto.

Meta Análise de programa RenovaBio (Lei nº 13.576/2017)

Objetivo Verificar o programa RenovaBio leva em consideração a cadeia produtiva da cana
como  um  todo,  inclusive  a  análise  da  poluição  decorrente  do  uso  de  queima
controlada, a destinação da vinhaça, a utilização irregular de áreas ambientalmente
protegidas para o plantio e o respeito às diretrizes de proteção dos direitos humanos
dos cortadores.

Responsável Todos os integrantes do GT

Data Inicial Dezembro de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Oficiar  Ministério  de  Minas  e  Energia,  ANP  e  demais  órgãos  pertinentes,
requisitando informações necessárias.

Meta Compartilhar os trabalhos do GT e prestar apoio a todos os membros do Ministério
Publico que necessitem de aportes mais robustos em procedimentos preparatórios ou
em açoes judiciais em curso, quaisquer que sejam as instancias competentes.

Objetivo Elaboração de um roteiro de atuação de âmbito nacional,  direcionado a todos os
membros  do  MPF,  contemplando  as  principais  questoes  intrínsecas  aos  danos
decorrentes da atividade sucroalcooleira.

Responsável Todos os integrantes do GT

Data Inicial Dezembro de 2020

Data Final Dezembro de 2022

Indicadores Compilação  dos  resultados  obtidos  pelo  GT  em  um  roteiro  de  atuação  a  ser
compartilhado com os membros do Ministério Público.



GT Mata Atlântica
(aguardando o envio do plano de ação)

Meta

Objetivo

Responsável

Data Inicial

Data Final

Indicadores

Meta

Objetivo

Responsável

Data Inicial

Data Final

Indicadores

GT Meio Ambiente, Sociedade e Governança (ASG)
(aguardando o envio do plano de ação)

Meta

Objetivo

Responsável

Data Inicial

Data Final

Indicadores

Meta

Objetivo

Responsável

Data Inicial

Data Final

Indicadores



GT Mudanças Climáticas
(PR-SP-00141488/2021)

Meta Desenvolver  os  programas  do  Grupo  de  Trabalho  Mudanças  Climáticas  (PR-
SP00073653/2021),  os  quais  foram estruturados  para  atendimento  dos  objetivos
definidos na Portaria 4ª CCR nº 17, de 07/05/2018, no Plano Bienal de Atuação do
GTMC, de 09/07/2020 (PR-SP-00072529/2020), no Plano de Ação do GTMC para
2021, de 21/02/2021, (PR-SP-00021755/2021) e na reunião de 01/03/2021 entre os
coordenadores dos grupos de trabalho e a e. 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
(PR-SP-00021755/2021)

Objetivo Definidos na Portaria 4ª CCR nº 17, de 07/05/2018

Responsável Luís Eduardo Marrocos de Araújo

Data Inicial 01/01/2022

Data Final 31/12/2022

Indicadores Notas  técnicas,  pareceres,  representações,  estudos,  pesquisas,  publicações,
audiências  públicas,  oficinas,  conferências,  eventos,  parcerias,  acordos  de
cooperação técnica, projetos, informações e outros produtos úteis ao atendimento
das metas, programas e objetivos do Grupo de Trabalho Mudanças Climáticas

GT Proteção Integrada do Meio Ambiente e Comunidades Tradicionais
(PRM-CXI-MA-00000454/2022)

Meta

Objetivo Criação  da  “Frente  de  Proteção  Integrada” nos  estados,  começando  pelas
unidades da federação que possuem elevados índices de conflitos socioambientais,
que se constituirá sob a forma de força-tarefa temporária. 

Responsável Anne Caroline Aguiar And (PRM Caxias/MA); Lívia Nascimento Tinôco (Titular do
1° Ofício da Tutela Coletiva – 1º OTC); Haroldo Paiva de Brito (Promotor de Justiça
Titular da Promotoria Especializada em Conflitos Agrários – MPE/MA); Jean Carlos
Nunes  Pereira  (Defensor  Público  chefe  do  Núcleo  de  Direitos  Humanos  da
DPE/MA) e  Yuri  Michael  Pereira  Costa  (Defensor  Público  da  União  Titular  do
Ofício Regional dos Direitos Humanos – DPU/MA) 

Data Inicial 1º/03/2022 

Data Final 1º/03/2023, prorrogável

Indicadores A FPI desenvolverá atividades extrajudiciais e judiciais através de ações conjuntas
do MPF, MPE, DPU e DPE, bem como atuará coordenando e articulando ações e
operações com vários outros órgãos e instituições parceiras, a fim de otimizar os
recursos públicos (financeiros e humanos), bem como para dar tratamento uniforme
e mais efetivo ao enfrentamento dos conflitos no campo. Haverá o levantamento
prévio em cada estado dos casos prioritários, criando-se um banco de dados com o
maior número possível de informações. 

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=116751002&force=true
https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=115268502


Indicadores:  Quantidade  de  ações  coordenadas  /  operações  com  vistas  ao
enfrentamento dos conflitos no campo; Quantidade de reuniões realizadas entre os
órgãos  parceiros;  Quantidade  de  reuniões  com  as  comunidades  tradicionais;
Quantidade de ações ajuizadas para suspensão ou anulação de licença ambiental;
Quantidade de Recomendações expedidas.

Meta

Objetivo Termo de Cooperação Técnica com a Polícia Rodoviária Federal, IBAMA e SEMA,
para padronização dos TCOs e BOPs em caso de apreensão de produtos de origem
animal e vegetal em situação irregular, com indicação da quantidade de vezes que o
caminhão foi detido em situação similar, pronto encaminhamento dos documentos
ao Ministério Público (TCOs e Autos de Infração), formação de um banco de dados
no MPF (com o auxílio da SPPEA) com cruzamento de informações de inteligência
entre os estados da federação de modo a potencializar os resultados dos órgãos de
fiscalização  em  vários  aspectos,  tais  como:  viabilizar  um  maior  número  de
perdimentos (seja na via administrativa, seja na via judicial) de modo a transformar
os recursos em investimento nos órgãos que atuam diretamente na repressão aos
crimes ambientais  (órgãos parceiros);  direcionamento da madeira  apreendida que
será  objeto  de  doação  para  as  comunidades  tradicionais  impactadas  pelo
desmatamento  irregular,  bem  como  as  que  estão  em  situação  de  conflitos
socioambientais,  etc.;  identificação dos principais pontos de extração de madeira
ilegal  (terras  indígenas  e  comunidades  tradicionais);  fluxo  de  informações  de
interesse comum em determinadas regiões, como por exemplo MATOPIBA; acesso
direto  dos  membros  que  compõem  o  GTI  e  as  FPIs  aos  principais  sistemas
informatizados como “usuário master”; etc. 

Responsável Anne  Caroline  Aguiar  Andrade  Neitzke  (PRM  Caxias/MA);  Lívia  Nascimento
Tinôco (Titular do 1° Ofício da Tutela Coletiva – 1º OTC); Haroldo Paiva de Brito
(Promotor de Justiça Titular da Promotoria Especializada em Conflitos Agrários –
MPE/MA);  Jean  Carlos  Nunes  Pereira  (Defensor  Público  chefe  do  Núcleo  de
Direitos Humanos da DPE/MA) e Yuri Michael Pereira Costa (Defensor Público da
União Titular do Ofício Regional dos Direitos Humanos – DPU/MA) 

Data Inicial 1º/03/2022 

Data Final 1º/03/2023, prorrogável 

Indicadores Quantidade de Termos de Cooperação Técnica (roteiros de atuação) firmados com
vistas a padronizar o TCO e BOP; Quantidade de madeira apreendida e doada a
comunidades tradicionais.

Meta

Objetivo Expedição de Recomendação Conjunta (MPF,  MPE, DPU e DPE) ao IBAMA e
SEMA para:  a)  proibição  do  licenciamento  em  áreas  que  estejam  na  posse  de
comunidades tradicionais, sendo irrelevante o fato de possuírem título definitivo ou
não,  sem  que  haja  consulta  prévia,  livre  e  informada;  b)  proibição  do  uso  do
correntão de maneira indiscriminada, recomendando-se que editem normativas para
condicionar o seu uso à apresentação de estudo específico dos impactos que serão
causados no local a ser licenciado, às expensas do empreendedor; etc. Ajuizamento
de ação conjunta em caso de não acatamento. 

Responsável Anne  Caroline  Aguiar  Andrade  Neitzke  (PRM  Caxias/MA);  Lívia  Nascimento
Tinôco (Titular do 1° Ofício da Tutela Coletiva – 1º OTC); Haroldo Paiva de Brito



(Promotor de Justiça Titular da Promotoria Especializada em Conflitos Agrários –
MPE/MA);  Jean  Carlos  Nunes  Pereira  (Defensor  Público  chefe  do  Núcleo  de
Direitos Humanos da DPE/MA) e Yuri Michael Pereira Costa (Defensor Público da
União Titular do Ofício Regional dos Direitos Humanos – DPU/MA) 

Data Inicial 1º/03/2022 

Data Final 1º/03/2023, prorrogável 

Indicadores Quantidade de Recomendações expedidas; Elaboração de um roteiro de atuação nos
casos de conflito no campo; Quantidade de ações conjuntas ajuizadas 

Meta

Objetivo Acompanhar  as  propostas  de  alteração  legislativa  para  influenciar  melhores
resultados a partir dos resultados obtidos com o trabalho das FPIs; oferecer suporte
doutrinário e jurisprudencial para questões judiciais e extrajudiciais pertinentes ao
direito registral de propriedades agrárias; opinar e oferecer suporte e sugestões aos
membros que  atuem com a matéria  agrária  e  que busquem apoio em um grupo
especializado; coordenar um fórum nacional para o debate de questões agrárias com
os  órgãos  e  instituições  pertinentes,  promovendo  o  intercâmbio  permanente  de
informações e soluções criativas, bem como promovendo o diálogo permanente com
as comunidades e movimentos sociais. 

Responsável Anne  Caroline  Aguiar  Andrade  Neitzke  (PRM  Caxias/MA);  Lívia  Nascimento
Tinôco (Titular do 1° Ofício da Tutela Coletiva – 1º OTC); Haroldo Paiva de Brito
(Promotor de Justiça Titular da Promotoria Especializada em Conflitos Agrários –
MPE/MA);  Jean  Carlos  Nunes  Pereira  (Defensor  Público  chefe  do  Núcleo  de
Direitos Humanos da DPE/MA) e Yuri Michael Pereira Costa (Defensor Públic 

Data Inicial 1º/03/2022 

Data Final 1º/03/2023, prorrogável 

Indicadores Quantidade  de  propostas  legislativas  relativas  ao  tema  acompanhadas  pelo  GT;
Quantidade de demandas acompanhadas  pelo GT por  provocação do procurador,
promotor  ou  defensor  natural  e  os  resultados  obtidos;  Quantidade  de  reuniões
ocorridas no fórum, quais os encaminhamentos dados e resultados obtidos a partir
desses encaminhamentos. 

GT Qualidade do Ar
(PGR-00071064/2022)

Meta Providências dos órgãos do Ministério Público Federal com atribuições de execução
visando à efetivação dos programas de inspeção veicular obrigatória, exigíveis desde
1997,  por  força  do  artigo  104,  caput,  do  Código  de  Trânsito  Brasileiro  (Lei  nº
9.503/1997).

Objetivo - “Desenvolver trabalhos com o fito de cumprir o papel do Ministério Público de
zelar pela sadia qualidade de vida, que necessariamente perpassa pela qualidade do
ar” (art. 2º, inc. VI, da Portaria 4ªCCR nº 17/2017);
- “Sugerir fundamentadamente a adoção de medidas em prol do melhoramento da
qualidade do ar” (art. 2º, inc. VIII, da Portaria 4ªCCR nº 17/2017);

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=116919678


Responsável Componentes do GT

Data Inicial Janeiro de 2022

Data Final Janeiro de 2023

Indicadores Acompanhamento e oferecimento de novos subsídios à atuação dos órgãos
Ministeriais na condução da Ação Civil Pública nº 5020215-22.2020.4.03.6100, de
autoria do próprio Ministério Público Federal e ajuizada com base em representação
do GT Qualidade do Ar à Procuradoria da República em São Paulo, visando à edição
de norma regulamentar pendente, sobre itens de segurança de veículos, pelo
Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Meta Atuação do Ministério Público Federal em prol da manutenção da obrigatoriedade
dos prazos vigentes para o atendimento, por fabricantes e importadores de veículos,
das novas fases (P8, L7 e L8)  do Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos  Automotores  (Proconve),  tal  como previsto  nas  Resoluções  Conama nº
490/2018 e 492/2018.

Objetivo - “Propor, acompanhar e opinar fundamentadamente sobre propostas de alterações
de politicas públicas que afetem a qualidade do ar" (art.  2º, inc. VII, da Portaria
4ªCCR nº 17/2017);”
- “Avaliar os impactos da poluição do ar, levando-se em consideração proposições
de técnicos, experts e acadêmicos que atuam diretamente na temática”;
- “Sugerir fundamentadamente a adoção de medidas em prol do melhoramento da
qualidade do ar. (art. 2º, inc. VIII, da Portaria 4ªCCR nº 17/2017).”

Responsável Componentes do GT.

Data Inicial Janeiro de 2022

Data Final Janeiro de 2023

Indicadores Acompanhamento e  oferecimento de subsídios  à  atuação dos  órgãos  Ministeriais
responsáveis pela condução de medidas judiciais ou procedimentos administrativos
e extrajudiciais afetos à temática da implementação das novas fases do Proconve, de
que  são  exemplos  os  já  instaurados  PA  -  PPB  –  1.00.000.015820/2020-01
(conduzido pelo próprio GT Qualidade do Ar),  e NF – 1.34.001.001689/2022-60
(fruto  da  representação  do  GT Qualidade  do  Ar  –  Ofício  PRR3ª/GAB-JLBL nº
125/2022 - Etiqueta: PRR3ª-00003922/2022 – à Procuradoria da República em São
Paulo).

Meta Atuação do Ministério Público Federal em prol da adequada execução do Programa
de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), principalmente
no que tange às atividades de certificação de veículos e motores incumbidas, pelo
Ibama, a terceiros, na qualidade de Agentes Técnicos Conveniados.

Objetivo - “Propor, acompanhar e opinar fundamentadamente sobre propostas de alterações
de politicas públicas que afetem a qualidade do ar" (art.  2º, inc. VII, da Portaria
4ªCCR nº 17/2017);”
- “Avaliar os impactos da poluição do ar, levando-se em consideração proposições
de técnicos, experts e acadêmicos que atuam diretamente na temática”;



- “Sugerir fundamentadamente a adoção de medidas em prol do melhoramento da
qualidade do ar. (art. 2º, inc. VIII, da Portaria 4ªCCR nº 17/2017).”

Responsável Componentes do GT.

Data Inicial Janeiro de 2022

Data Final Janeiro de 2023

Indicadores Acompanhamento e  oferecimento de subsídios  à  atuação dos  órgãos  Ministeriais
responsáveis pela condução de medidas judiciais ou procedimentos administrativos
e extrajudiciais afetos à temática das atividades de certificação de veículos e motores
por Agentes Técnicos Conveniados ao Ibama, como, por exemplo, o Procedimento
Preparatório nº.16.000.000185/2021-70, instaurado na Procuradoria da República no
Distrito  Federal,  e  para  o  qual  o  GT veio  a  contribuir  com subsídios  fáticos  e
jurídicos  por  meio  do  Ofício  PRR3ª/GAB-JLBL  nº  932/2021  (PRR3ª-
00017998/2021).

GT Unidades de Conservação
(PGR-00084205/2022)

Meta

Objetivo Acompanhamento do Projeto de Lei 2001/19 (novas unidades de conservação só
com recursos disponíveis),  Projeto de Lei 36/2021 (na parte  do SNUC) e outras
iniciativas  legislativas  de  redução/extinção/recategorização  de  unidades  de
conservação.

Responsável Leandro Mitidieri Figueiredo
Flávia Rigo Nóbrega

Data Inicial 1º/03/2022

Data Final 20/12/2022

Indicadores

Meta

Objetivo Acompanhamento  da  atuação  do  ICMBio  quanto  aos  povos  e  comunidades
tradicionais (Parecer n. 0015/2021/COMAF/PFE-ICMBIO/PGF/AGU em favor da
presença dos povos nas UCs e Decreto 10.673/2021 sobre concessão de UCs).

Responsável Leandro Mitidieri Figueiredo
Flávia Rigo Nóbrega

Data Inicial 1º/03/2022

Data Final 20/12/2022

Indicadores

https://portal.mpf.mp.br/unico/documentoAdministrativo/recuperar.action?documentoAdministrativo=117131794


Meta

Objetivo Acompanhamento  das  mudanças  no  ICMBio  e  das  consequências  sobre  a
efetividade de sua atuação fiscalizatória.

Responsável Leandro Mitidieri Figueiredo
Flávia Rigo Nóbrega

Data Inicial 1º/03/2022

Data Final 20/12/2022

Indicadores

GT   Zoneamento  Ecológico-econômico do Estado de Santa Catarina
(aguardando o envio do plano de ação)

Meta

Objetivo

Responsável

Data Inicial

Data Final

Indicadores

Meta

Objetivo

Responsável

Data Inicial

Data Final

Indicadores


