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- Karina Fleury Curado Simas Cavalcanti 

 

 A Comissão do Meio Ambiente foi criada pela Resolução CNMP nº 145, de 14 de 

junho de 2016, com o objetivo de fortalecer e aprimorar a atuação dos órgãos do 

Ministério Público na tutela do meio ambiente, repressiva ou preventiva, de modo a 

facilitar a integração e o desenvolvimento da instituição nessa temática de singular 

relevância. Inicialmente temporária, foi tornada definitiva em 25 de fevereiro de 2019, 

com a publicação da Emenda Regimental nº 20/2019. 

Em fevereiro de 2020, foi publicado o primeiro Plano Diretor da Comissão do 

Meio ambiente, para o biênio 2020-2021, com o escopo de fomentar, fortalecer e unificar 

a atuação do Ministério Público brasileiro na temática do Saneamento Básico e na 

disseminação de boas práticas de sustentabilidade institucional para preservação do meio 

ambiente. 

 Diante de tamanho desafio e cientes de que o Conselho Nacional do Ministério 

Público tem o papel de atuar no fortalecimento do caráter nacional da instituição, na 

uniformização de discrepâncias regionais, na equiparação dos direitos e deveres de todas 
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as unidades, auxiliando a instituição a alcançar avanços administrativos e valorizar a 

unidade do Ministério Público brasileiro, esta Comissão não sopesou esforços e, apesar 

de sua precária estrutura, realizou, no período, as ações que se seguem: 

I) Elaboração do Plano Diretor da Comissão do Meio Ambiente 

 15/01/2020 a 21/02/2020 - Elaborado o primeiro Plano Diretor da CMA, que 

contém os objetivos de contribuição e as ações a serem executadas nos anos de 

2020 e 2021, definidos de acordo com as orientações do Manual de Elaboração 

dos Planos Diretores do CNMP, sob a consultoria da Secretaria de Gestão 

Estratégica. Por ser um instrumento de planejamento tático, o Plano Diretor traduz 

o diagnóstico do cenário atual da Comissão, produzido com esteio na Matriz 

SWOT, e desenha, a partir do plano de ações, o caminho a ser percorrido pela 

Comissão para a consecução de seus objetivos de contribuição. 

 

II) Seleção de membros colaboradores para a Comissão do Meio Ambiente 

 20/01/2020 - Publicado, no portal do CNMP, o Edital de Seleção Nº 1, de 20 de 

janeiro de 2020, inaugurando o processo para seleção de interessadas e 

interessados em atuar como membro colaborador da Comissão do Meio Ambiente 

do CNMP1. O certame foi amplamente divulgado na página do CNMP, e, 

especialmente, por meio das Assessorias de Comunicação, que replicaram a 

convocação nos sites dos Ministérios Públicos Estaduais. Foram recebidas 46 

inscrições de membros de todas as regiões do País, o que demonstra a grande 

adesão à iniciativa da Comissão.  

 03/02/2020 – Divulgados, no portal do CNMP, os nomes dos selecionados para 

atuarem como membros colaboradores da Comissão do Meio Ambiente2. Foram 

 
1 Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12878-comissao-do-meio-ambiente-
do-cnmp-seleciona-15-membros-do-mp-para-atuar-como-membro-
colaborador?highlight=WyJtZWlvIiwiJ21laW8iLCJhbWJpZW50ZSIsImFtYmllbnRlJy4iLCJtZWlvIGFtYmllbnRl
Il0= 
 
2 Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12889-comissao-do-meio-ambiente-
do-cnmp-divulga-os-selecionados-para-atuarem-como-membros-
colaboradores?highlight=WyJtZWlvIiwiJ21laW8iLCJhbWJpZW50ZSIsImFtYmllbnRlJy4iLCJtZWlvIGFtYmllbn
RlIl0= 
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escolhidos membros do Ministério Público da União e dos Estados, com atuação 

comprovada e notória especialidade na área de defesa do meio ambiente. As 

atividades serão exercidas sem prejuízo das funções no órgão de origem, por um 

ano, prorrogável por mais um. A Portaria CNMP-PRESI N° 20, de 18 de fevereiro 

de 2020, foi publicada no Diário DOU, Seção 2, de 19 de fevereiro de 2020. 

 

III) Participação em Eventos com a temática do Meio Ambiente e Visitas 

Técnicas às unidades ministeriais 

Rio de Janeiro/RJ - 29 a 31/01/2020: 

 30/01/2020 – Visita técnica ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural, 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e reunião com o respectivo 

Procurador-Geral de Justiça, com o objetivo de conhecer e traçar metas de 

disseminação da plataforma eletrônica Painel do Saneamento Básico3, para 

subsidiar e orientar a atuação dos órgãos de execução ministerial na temática do 

saneamento básico (Lei Federal nº 11.445/2007). 

 

 31/01/2020 – Participação no evento intitulado "Ações Institucionais do MPRJ 

para o Saneamento Básico - Água, Esgoto e Drenagem”, ocasião em que foi 

lançado o manual de atuação funcional do MPRJ nessa matéria, o Painel do 

Saneamento básico e a revista IERBB, “Vozes para o Saneamento Básico”, na 

sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 09/03/2020 – Participação no evento “Intercâmbio União Europeia-Brasil na 

Construção de Cooperação em Gestão Integrada de Recursos Hídricos – 

Programa Diálogos Setoriais com a União Europeia”, na Agência Nacional de 

 
 
3 Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12885-comissao-do-meio-ambiente-
do-cnmp-conhece-ferramenta-do-mp-rj-que-reune-dados-sobre-
saneamento?highlight=WyJtZWlvIiwiJ21laW8iLCJhbWJpZW50ZSIsImFtYmllbnRlJy4iLCJtZWlvIGFtYmllbnRl
Il0= 
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Águas, em Brasília/DF. 

 

IV) Reuniões Técnicas 

IV.1 Presenciais: 

Rodada de Reuniões com o objetivo de promover o diálogo e conhecer as práticas 

exitosas no âmbito da administração pública, como subsídios para a concepção e 

implementação da política de sustentabilidade para o Ministério Público brasileiro. 

 27/01/2020 – reunião com a Assessoria de Gestão Socioambiental do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ). 

 28/01/2020 – reunião com o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) – tratativas para obtenção de parceria na implantação 

de sistema para coleta e monitoramento das informações de gastos e consumos 

das unidades do MP. 

 10/02/2020 – reunião com o Secretário Adjunto da Secretaria de Gestão do 

Ministério da Economia. 

 21/02/2020 – reunião com a Comissão de Gestão Ambiental Sustentável (CGAS), 

vinculada à Secretaria-Geral do CNMP, instituída pela Portaria CNMP-Presi nº 

60, de 18/05/2015. 

 05/03/2020 – reunião no Núcleo Socioambiental do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST).   

 06/03/2020 – reunião na Coordenação de Gestão Socioambiental – COGESA do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). 

Outras Reuniões: 

 12/03/2020 – reunião no Escritório da Delegação da União Europeia no Brasil, 

com o objetivo de promover o diálogo e de desenvolver ações conjuntas sobre 

questões relacionadas a área ambiental. 

 

IV.2 Virtuais: 

 20/04/2020 – Promovida pela ABRAMPA, em parceria com a Comissão do Meio 

Ambiente (CMA/CNMP), o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
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(IPAM) e a Comissão Permanente do Meio Ambiente (COPEMA/GNDH), 

destinada à Integração dos Ministérios Públicos da Amazônia Legal - Campanha 

sobre o Desmatamento, Fogo e COVID 19. A reunião teve como pauta 

Desmatamento, Fogo e Saúde na Amazônia. 

 

 30/04/2020 – Promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre em parceria 

com a Comissão do Meio Ambiente (CMA/CNMP), o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e a Comissão Permanente do Meio 

Ambiente (COPEMA/GNDH), com o propósito de apresentar o Projeto Amazônia 

Legal Sem Resíduos e obter o apoio dos Ministérios Públicos Estaduais da região 

na divulgação do questionário para diagnóstico sobre a gestão de resíduos sólidos 

nos municípios. 

 

 30/04/2020 – Promovida pelos membros integrantes do Projeto “Conexão Água” 

da Procuradoria Regional da 3ª Região do Ministério Público Federal, com o 

objetivo de deliberar sobre o formato, subscrições, endereçamento e validação das 

sugestões dos grupos técnico e jurídico sobre as diretrizes e orientações nos 

procedimentos de coleta seletiva e gestão durante o período da pandemia da 

COVID-19, para garantia de condições adequadas de saúde pública, preservação 

do meio ambiente e proteção dos trabalhadores. 

 

 07/05/2020 - Promovida pelos membros integrantes do Projeto “Conexão Água” 

da Procuradoria Regional da 3ª Região do Ministério Público Federal, com o 

objetivo de validar e deliberar sobre a subscrição do documento "Diretrizes para 

a Coleta Seletiva e Resíduos da COVID19 em tempos de pandemia", a ser 

publicado pela CMA-CNMP, e discutir o planejamento de próximos passos do 

fórum interinstitucional. 

 

 13/05/2020 – Promovida pelo Ministério Público do Estado do Acre em parceria 

com a Comissão do Meio Ambiente (CMA/CNMP), o Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e a Comissão Permanente do Meio 
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Ambiente (COPEMA/GNDH), com a participação dos membros colaboradores 

da CMA/CNMP e os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional das 

Promotorias do Meio Ambiente dos Ministérios Públicos, ocasião em que foi 

apresentado o Projeto Amazônia Legal Sem Resíduos, bem como foi criado o 

grupo de trabalho de proteção da Amazônia, na CMA-CNMP. 

 28/05/2020 – Promovida pela Comissão do Meio Ambiente – I Reunião dos 

Membros Colaboradores da CMA, com o objetivo de discutir a uniformização da 

valoração do dano ambiental pelas unidades do MP, bem como criar um Grupo 

de Trabalho (GT) e iniciar a construção de evento a ser realizado por esta 

comissão acerca do mesmo tema. 

 

 10/06/2020 – Promovida pela Comissão do Meio Ambiente – I Reunião do Grupo 

de Trabalho de Defesa da Amazônia, com o objetivo de fomentar a atuação do 

Ministério Público na prevenção do desmatamento, queimadas e degradação 

ambiental na Amazônia Legal. 

 

 23/06/2020 – Promovida pela Comissão do Meio Ambiente, com a participação 

de integrantes do Serviço Florestal Brasileiro, unidade integrante do Ministério 

do Meio Ambiente, com o objetivo de iniciar os trabalhos e discussões acerca da 

ampliação da cooperação estabelecida entre o Conselho Nacional do Ministério 

Público e o Serviço Florestal Brasileiro.   

 

 

V) Proposições Apresentadas ao Plenário 

 Apresentada durante a 1ª Sessão Ordinária de 2020 do CNMP, em 11 de 

fevereiro, Proposta de Recomendação para que o Ministério Público da União e 

dos Estados e o CNMP substituam copos e utensílios descartáveis fabricados 

com matéria-prima derivada do petróleo por dispositivos retornáveis duráveis 

ou biodegradáveis nas suas dependências4 (Proposição autuada sob o n° 

 
4 Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12904-proposta-visa-a-substituir-o-
uso-de-derivados-do-petroleo-por-utensilios-retornaveis-ou-biodegradaveis-no-mp 
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1.00122/2020-48). 

 

VI) Procedimentos Internos de Comissão Instaurados e seus resultados 

 PIC 1.00278/2020-38: publicação no Diário Eletrônico do CNMP, Caderno 

Processual, de 30/4/2020, págs. 7/10, da Nota Técnica nº 1/2020, de 28 de abril 

de 2020, referente a atuação dos membros do Ministério Público brasileiro para 

a prevenção do aumento da gravidade do COVID-19 em função da poluição do 

ar, especialmente na região amazônica, e para a prevenção das queimadas na 

Floresta Amazônica.5 

 PIC 1.00300/2020-12: publicação no Diário Eletrônico do CNMP, Caderno 

Processual, de 19/05/2020, págs 14/19, da Nota Técnica nº 2/2020, de 15 de maio 

de 2020, referente à atuação dos membros do Ministério Público brasileiro para 

a prevenção da disseminação da COVID19 na coleta seletiva e nas atividades 

exercidas pelas associações e cooperativas de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis.6 

 PIC 1.00333/2020-17: publicação no Diário Eletrônico do CNMP, Caderno 

Processual, de 21/05/2020, págs 05/11, da Nota Técnica nº 3/2020, de 15 de maio 

de 2020, referente à atuação dos membros do Ministério Público brasileiro para 

a prevenção de danos ambientais decorrentes da ampliação ou construção de 

cemitérios em face da elevada estimativa de mortos em razão da pandemia de 

Covid-19.7 

 

VII) Formação de Grupos de Trabalho; 

 Grupo de Trabalho de Defesa da Amazônia, formado por 

representantes dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, com 

o objetivo de traçar, coletivamente, as melhores estratégias para 

 
 
5 Disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-meio-
ambiente/atuacao/atos-normativos/notas-tecnicas 
6 Idem 
7 Idem 
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fomentar a atuação do Ministério Público na prevenção do 

desmatamento, queimadas e degradação ambiental na Amazônia 

Legal. 

 

 Grupo de Trabalho de Valoração do Dano Ambiental, formado por 

representantes dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, com 

o objetivo de discutir a uniformização das metodologias de valoração 

do dano ambiental pelas unidades do Ministério Público e integração 

entre as áreas jurídicas e técnicas a respeito do tema. 

 

VIII) Publicações 

 Diretrizes técnicas e jurídicas gerais para os serviços de coleta seletiva 

e de triagem de materiais recicláveis, durante a situação de pandemia 

de Covid-19".8 

 Publicações nas redes sociais do CNMP – semana do meio ambiente.  

 
8 Disponível em 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CMA/DIRETRIZES_COLETA_SELETIVA_E_COVID.por
tal.pdf 
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IX) Atividades Permanentes da CMA 

 

 Controle de Adesões e Cadastramento dos servidores e membros indicados pelas 

unidades do Ministério Público aderentes ao Acordo de Cooperação Técnica entre 

o CNMP e o Ministério do Meio Ambiente, visando disponibilizar acesso aos 

dados do CAR Cadastro Ambiental Rural, como plataforma de investigação 

ambiental, criado pela Lei 12.651/12. 

 

 

Brasília,      de         de 2020. 

 

 


