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Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
 
 

No uso da atribuição conferida pelo artigo 147, inciso I, do 

Regimento Interno deste Conselho Nacional1, na condição de Conselheiro 

Nacional e Presidente da Comissão do Meio Ambiente, tenho a honra de 

apresentar ao Plenário deste Conselho Nacional, Proposta de 

Recomendação para a atuação coesa e integrada do Ministério Público 

brasileiro para a proteção do meio ambiente frente aos danos ambientais 

transfronteiriços. 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva, a justificativa e o 

texto sugerido por este Conselheiro, requerendo a Vossa Excelência o 

processamento da presente proposta, na forma do artigo 147 e seguintes 

do RICNMP. 

 

Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão do Meio Ambiente 

 
1 Art. 147. Qualquer membro ou Comissão poderá apresentar Proposta de: I – Recomendação; 



 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 
 

 
2 

JUSTIFICATIVA 

 

Com esse escopo, a Comissão do Meio Ambiente (CMA) do 

Conselho Nacional do Ministério Público, por seu Conselheiro Presidente, 

desenvolveu a presente proposição objetivando aprimorar a atuação dos 

órgãos do Ministério Público no quesito relacionado ao desenvolvimento  

de um protocolo institucional para a atuação integrada entre as unidades 

e ramos do Ministério Público brasileiro, na defesa do meio ambiente, 

frente aos danos ambientais transfronteiriços.  

A presente proposta apresenta uma orientação para os ciclos de 

planejamento, execução, monitoramento, avaliação e consolidação das   

ações e operações integradas de defesa do ambiente com a finalidade de 

facilitar e fomentar a atuação integrada dos Ministérios Públicos. 

O protocolo institucional trazido pela Recomendação permite o 

compartilhamento de informações, tecnologias e boas práticas de gestão e 

governança entre os ramos e unidades do Ministério Público, mantendo e 

respeitando as suas autonomias.  

Impende acrescentar que tal iniciativa se encontra em 

consonância com uma das ações previstas no Plano Diretor da CMA 
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2020/2021, que consiste na integração entre o Ministério Público da União 

e os Ministérios Públicos dos Estados, na defesa do meio ambiente. 

Ante o exposto, espera-se contar com o apoio deste Colegiado 

para a aprovação da presente proposição, a qual pretende fomentar a 

atuação integrada do Ministério Público brasileiro para a proteção do 

meio ambiente frente aos danos ambientais transfronteiriços. 

Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. 

 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE 
Conselheiro Nacional 

Presidente da Comissão do Meio Ambiente 
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RECOMENDAÇÃO CNMP n° …. , de …. de  ….. de 2020.  

 

 

Dispõe sobre a atuação coesa e integrada do 

Ministério Público brasileiro para a 

proteção do meio ambiente frente aos danos 

ambientais transfronteiriços. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no 

exercício da competência fixada no artigo 130-A, §2º, inciso I, da 

Constituição Federal, com fundamento nos artigos 147 e seguintes, e 157 

de seu Regimento Interno, e na decisão plenária proferida nos autos da 

Proposição n.º _______________, julgada na __ Sessão Ordinária, realizada 

no dia __ de ___ de 2020; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa 

do Brasil estabelece, em seus arts. 127 e 129, 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, sendo funções institucionais 



 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 
 

 
5 

do Ministério Público promover a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa 

do Brasil estabelece, no §1º do art. 127, entre os princípios institucionais 

do Ministério Público a unidade e a indivisibilidade;   

CONSIDERANDO que a Lei 7.347/85 admiti o litisconsórcio 

facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e 

dos Estados na defesa dos interesses e direitos difusos; 

CONSIDERANDO que o meio ambiente é um bem de uso 

comum do povo, ou seja, trata-se de um direito difuso, por excelência, a 

ser garantido para as presentes e futuras gerações, caracterizando-se como 

verdadeiro patrimônio público, nos termos da Lei da Política Nacional do 

Meio Ambiente; 

CONSIDERANDO que é fundamental a adoção de medidas 

positivas pelo Poder Público no sentido de promover a defesa, a 

preservação e a restauração dos bens ambientais, com o intuito de manter 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Política Nacional do Meio Ambiente 

traz, entre os seus princípios, a manutenção do equilíbrio ecológico, 
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considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 

necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

CONSIDERANDO que o Meio Ambiente é um sistema natural, 

que funciona de forma interdependente, dotado de características 

sensíveis e sujeito a um delicado equilíbrio ecológico, fundamental para a 

manutenção da vida; 

CONSIDERANDO que, em conformidade com esses valores e 

conceitos, a Comissão do Meio Ambiente, criada pela Resolução CNMP nº 

145/2016, tem como objetivo principal fomentar a atuação dos Órgãos do 

Ministério Público brasileiro na proteção do Meio Ambiente, preventiva e 

repressiva, de modo a facilitar a integração e o desenvolvimento da 

instituição; 

CONSIDERANDO que, para atingir resultados mais eficientes 

na esfera da defesa ambiental, o Ministério Público, como instituição 

regida pelos princípios da unidade e da indivisibilidade, segundo 

preceitua o § 1º do art. 127 da Constituição Federal, deve agir de forma 

integrada e em harmonia com técnicas e métodos difundidos entre todas 

as unidades da federação e que garantam a maior proteção dos recursos 

ambientais; 
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CONSIDERANDO que o acesso e a preservação dos recursos 

naturais são direitos fundamentais, essenciais à manutenção da vida 

humana intergeracional e de todo o equilíbrio social e ambiental; 

CONSIDERANDO que é de suma importância a integração da 

atuação do Ministério Público brasileiro no sentido de proteger o direito 

fundamental de acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

as gerações atuais e futuras; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a forma de 

cooperação entre os Ministérios Públicos responsáveis pela proteção 

ambiental quando há o ultrapassamento dos limites territoriais e legais de 

competência de apenas uma unidade do Ministério Público brasileiro, 

sendo necessária uma atuação sinergética entres os Ministérios Públicos 

envolvidos; 

CONSIDERANDO a natureza complexa e sistêmica do dano 

ambiental, caracterizado pela difusão das lesões no meio natural e às 

vítimas, tendo características dispersas em suas causas e efeitos, muitas 

vezes com amplas consequências e intensidades que não se restringem aos 

limites territoriais artificiais, como fronteiras e competências e, 

consequentemente, ultrapassando a capacidade de ordenação e atuação 

dos Ministérios Públicos singulares; 
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CONSIDERANDO a progressiva preocupação e a degradação 

que não tem fronteiras, exigindo atuação ministerial articulada, planejada, 

integrada e devidamente institucionalizada para fazer frente aos desafios 

imposto pelo dever constitucional de tutela eficiente do ambiente e de seus 

recursos naturais;  

CONSIDERANDO que é necessária a promoção e a realização 

de atividades e operações integradas de proteção do meio ambiente, com 

o compartilhamento de informações, tecnologias e boas práticas de gestão 

e governança entre os ramos e unidades do Ministério Público, mantendo 

e respeitando a autonomia de cada instituição, bem como é necessário 

orientação para essa atuação integrada; 

CONSIDERANDO a necessidade do desenvolvimento pelo 

Conselho Nacional do Ministério Público de um protocolo institucional 

para nortear a forma de atuação integrada dos Ministérios Públicos 

brasileiros para a proteção holística e sistemática do meio ambiente, frente 

aos danos ambientais transfronteiriços; 

RESOLVE EDITAR A PRESENTE RECOMENDAÇÃO: 

 

Do objetivo  
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Art. 1ª O objetivo da presente recomendação é sugerir 

mecanismos para a atuação conjunta dos Ministérios Públicos 

responsáveis pela proteção ambiental em caso de danos ambientais 

transfronteiriços. 

 

Das definições 

Art. 2º Para efeito da presente recomendação entende-se por: 

I- Danos transfronteiriços: Lesões ao ambiente e a seus recursos 

naturais que ultrapassam as fronteiras entre os Estados, Municípios e o 

Distrito Federal e que, necessariamente, sejam objeto de atuação de mais 

de uma unidade do Ministério Público brasileiro dentro da atribuição 

constitucional de proteção do meio ambiente. 

II- Unidades do Ministério Público: São os Ministérios Públicos 

da União (MPU) e dos Estados.  

III-  Ramos do Ministério Público: O Ministério Público da 

União (MPU) compreende os seguintes ramos: a) O Ministério Público 

Federal (MPF); b) O Ministério Público do Trabalho (MPT); c) O Ministério 

Público Militar (MPM); d) O Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT). 



 

 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE 
 

 
10 

IV-  Atuação integrada: Integração das unidades do 

Ministério Público para atuar de forma conjunta, mediante coordenação e 

fluxo de comunicação integrada dentro do ciclo de planejamento, 

execução, monitoramento, avaliação e consolidação, preservada a 

integralidade de suas competências e o respeito à autonomia das suas 

funções e atribuições. 

 

Das premissas da atuação integrada do Ministério Público 

brasileiro 

Art. 3º São premissas balizadoras da atuação integrada do 

Ministério Público brasileiro na área ambiental:  

I- Respeito à autonomia dos Ministérios Públicos no exercício do 

dever funcional de defesa do ambiente; 

II- Respeito à cultura organizacional de cada unidade do 

Ministério Público, otimizando as habilidades e conhecimentos técnicos 

existentes em cada unidade; 

III- Fomento à integração dos Ministérios Públicos para a 

atuação frente aos danos ambientais transfronteiriços;  

IV- Atuação planejada e articulada frente aos danos 

ambientais de natureza complexa, sistêmica e transfronteiriça.    
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V- Planejamento para a gestão e o monitoramento das ações 

e operações integradas;  

VI- Avaliação sistemática das ações integradas de proteção 

do ambiente. 

 

Dos princípios da atuação integrada do Ministério Público 

brasileiro 

Art. 4º São princípios da atuação integrada do Ministério Público 

brasileiro para a defesa do ambiente: 

I- Coordenação: a atuação integrada deve ser coordenada de 

forma múltipla, por pelo menos um representante de cada unidade dos 

Ministérios Públicos envolvidos, salvo quando as unidades envolvidas 

optarem pela escolha de um único representante para coordenar, 

observando-se as atribuições e competências constitucionais. 

II-  Comunicação: o uso de sistemas de monitoramento e 

compartilhamento das ações conjuntas e o fluxo de comunicação devem 

ser previamente estabelecidos; 

III- Continuidade:  agir ininterruptamente de acordo com o 

planejamento e a coordenação das ações, preservando a execução das 
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ações integradas e observando-se os ciclos previstos e as suas 

peculiaridades. 

IV- Consenso: realizar a eleição de preferências coletivas 

para definição de objetivos, metodologias e tomadas de decisão durante a 

atuação. 

V-  Eficiência e flexibilidade: otimizar os recursos 

disponíveis para a realização das ações integradas e acompanhar a 

evolução nos processos das ações integradas; 

VI- Objetividade: atuação e emprego de ações com foco em 

propósitos e objetivos previamente definidos e mensuráveis. 

 

Do protocolo de atuação integrada 

Art. 5º Para a atuação integrada dos ramos e unidades do 

Ministério Público brasileiro, os entes envolvidos poderão seguir um 

protocolo de nos níveis político, estratégico, tático e operacional: 

I- No nível político/institucional, aos membros do Ministério 

Público caberá o estabelecimento dos objetivos da ação integrada, a 

celebração de acordos de cooperação, a criação de grupos de trabalho e/ou 

a edição de portarias conjuntas entre as unidades ministeriais, bem como 

a formulação de diretrizes para a execução das ações estratégicas. 
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II- No nível estratégico, caberá a incumbência de transformar os 

princípios e diretrizes em ações a serem desenvolvidas pelos órgãos para 

o cumprimento das ações conjuntas, com a possível elaboração de um 

Plano Estratégico/Operacional de Atuação Integrada. 

III- No nível tático, poderão ocorrer reuniões integradas, 

observando-se a missão de cada um dos envolvidos na ação integrada, o 

período da ação, protocolos da atuação integrada, sistemas de 

monitoramento e fluxos de comunicação. 

IV- No nível operacional ocorrerá a efetiva execução das 

ações integradas, com base nas diretrizes, objetivos, prazos e protocolos 

previamente estabelecidos no Plano Estratégico/Operacional de Atuação 

Integrada. 

 

Do processo de atuação integrada 

Art. 6º A atuação integrada poderá ser desenvolvida a partir do 

ciclo de planejamento, execução e consolidação, ao passo que o 

monitoramento se aplica a todos os ciclos do processo.  

Art. 7º Seguindo-se o ciclo de planejamento, execução e 

consolidação, o processo da atuação integrada poderá ter as seguintes 

etapas: 
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I- Os Membros do Ministério Público poderão formular entre si 

pedidos de cooperação para a prática de atos procedimentais; 

II- A ação integrada poderá ser formalizada através da celebração 

de acordos de cooperação, a criação de grupos de trabalho e/ou a edição 

de portarias conjuntas entre as unidades ministeriais. 

III- A atuação integrada poderá ser coordenada de forma 

múltipla por um representante de cada unidade dos Ministérios Públicos 

envolvidos, observando-se as atribuições e competências constitucionais; 

IV- A atuação integrada poderá ser planejada com o 

estabelecimento de objetivos e diretrizes para a execução da ação através 

da elaboração do Plano Estratégico/Operacional de Atuação Integrada, 

conforme estabelece o artigo 5º da presente Recomendação.  

V- Poderão ser realizadas análises técnicas de forma 

conjunta por servidores de Ministérios Públicos distintos, além do 

compartilhamento de pareceres ou outros documentos técnicos. 

VI- Após a execução das ações integradas, os Ministérios 

Públicos envolvidos poderão elaborar o relatório geral da atuação 

integrada. 

Art. 8º A etapa da realização do relatório geral da ação integrada 

vem a consolidar as informações trazidas pelas etapas anteriores, 
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padronizando-se as boas práticas e propondo melhorias para as 

desconformidades.   

 

Disposições finais 

Art. 9º As atividades relevantes desempenhadas pelos membros 

participantes das atividades de atuação integrada poderão ser registradas 

em ficha funcional, mediante requerimento dirigido à Administração 

Superior. 

Art. 10 As atividades desenvolvidas deverão ser registradas, 

bem como armazenadas e disponibilizadas para acesso quando se tratar 

de informações públicas. 

Art. 11. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Brasília-DF,  . 

 

 

 


