
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RECOMENDAÇÃO Nº __, de 2017

Dispõe sobre  a  unificação das  atribuições  cíveis  e
criminais  nos  órgãos  de  execução  do  Ministério
Público brasileiro responsáveis pela tutela do meio
ambiente..

O  CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,  no  exercício  das

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, I, da Constituição Federal e pelos artigos 147 e

seguintes de seu Regimento Interno, em conformidade com a decisão Plenária tomada na __ª

Sessão Ordinária, realizada em __ de ______ de 2017; 

CONSIDERANDO as  naturais  divergências  de  encaminhamento  de  questões

ambientais  e  de  patrimônio  cultural  quando  a  mesma  questão  é  abordada  por  diferentes

agentes do Ministério Público atuantes nas esferas cível e criminal;

CONSIDERANDO que  as  divergências  de  encaminhamento  resultam  em

perplexidades e incoerências nos respectivos resultados práticos, muitas vezes em prejuízo da

tutela adequada dos valores ambientais e do patrimônio cultural;

CONSIDERANDO que  as  investigações  cíveis  e  criminais,  em  matérias

relacionadas  ao  meio  ambiente  e  ao  patrimônio  cultural,  embora  possuam  diferentes

pressupostos, partilham das mesmas dificuldades práticas, tais como a necessidade de exames

técnicos e periciais, diligências in loco, e conhecimentos especializados de matérias estranhas

ao direito, tais como biologia, geografia, geologia, engenharia florestal, dentre outros;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  conhecimento  especializado  do  Direito

Ambiental  para  a  atuação  eficaz  no  combate  aos  crimes  ambientais,  em razão  da  ampla

utilização, pela tipologia penal da Lei nº 9.605/98, de conceitos jurídicos e normas penais em

branco que devem ser integrados através da referida legislação;

CONSIDERANDO que  a  utilização  dos  instrumentos  cíveis  ou  penais  podem

repercutir  um no  outro,  em razão  da  possibilidade  de  se  viabilizar  a  reparação  do  dano

ambiental nos autos na ação penal, através da transação penal ou suspensão condicional do
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processo, especialmente diante do art. 27 da Lei nº 9.605/98, que condiciona a transação penal

à previa composição/reparação do dano e do art. 28 do mesmo diploma legal, que somente

possibilita  a  extinção  da  punibilidade  pelo  cumprimento  da  suspensão  condicional  do

processo, após laudo de reparação do dano ambiental;

CONSIDERANDO a necessidade, à luz do princípio da economia processual, de

evitar o retrabalho, ou seja, que dois membros diversos do Ministério Púbico tenham de se

debruçar sobre a mesma questão ou analisar e apurar os mesmos fatos, além de multiplicar

desnecessariamente estruturas e grupos de trabalho;

CONSIDERANDO que os instrumentos de tutela e cível podem e devem ser

usados em cada caso conforme a relevância da questão e a resposta demandada;

CONSIDERANDO que  o  próprio  texto  constitucional,  ao  disciplinar  a

responsabilidade ambiental, no art. 225, paragrafo 3º, estabelece a tríplice responsabilidade –

penal, administrativa e de reparação do dano – em um mesmo dispositivo, todas destinadas,

prioritariamente, à prevenção,  bem como à reparação do dano ambiental;

CONSIDERANDO o Enunciado 3 do Conselho Nacional dos Procuradores-gerais

de Justiça,  aprovado no ano de 2009, no município mineiro de Ouro Preto,  durante o IV

Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa do Patrimônio Cultural;

CONSIDERANDO a moção aprovada em plenária durante o 19º Encontro Nacional

da 4º Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, realizado no ano de

2012,  no  município  sergipano  de  Aracaju,  apontando  a  necessidade  da  unificação  das

atribuições cíveis, criminais e de improbidade administrativa em todas as unidades deste ramo

do  parquet  brasileiro  dotados  de  atribuição  na  tutela  do  meio  ambiente  e  do  patrimônio

cultural

CONSIDERANDO que  as  autonomias  constitucionais  asseguradas  ao  Ministério

Público através do art 127, § 2º, da Constituição Federal viabiliza a atuação eficaz e isenta de

cada ramo do Ministério Público;

CONSIDERANDO o  papel  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  de

fortalecer e aprimorar o Ministério Público brasileiro, RECOMENDA:
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Art. 1º Às unidades do Ministério Público brasileiro, sejam unificadas, nos órgãos de

execução incumbidos da defesa do meio ambiente, as atribuições cíveis e criminais correlatas;

Art.  2º  Esta  Recomendação  entrará  em  vigência  imediatamente  após  a  sua

publicação.

Brasília-DF, XX de _______ de 2017.

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
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J U S T I F I C A Ç Ã O 

Trata-se de proposta que visa recomendar a normatização interna, por cada ramo e

unidade da instituição ministerial, da unificação das atribuições cíveis e criminais nos órgãos

de execução do Ministério Público brasileiro responsáveis pela tutela do meio ambiente.

A  questão  da  integração  das  citadas  atribuições  nos  órgãos  de  execução

responsáveis pela defesa do meio ambiente representa demanda antiga de muitos membros da

instituição, e revela interesse de integrantes do Ministério Público de todo o país.

Embora muitas unidades ministeriais já tenham, em suas configurações internas,

normas específicas regulamentando a supracitada unificação, é notório que em Parquets de

variados estados da federação, bem como em ramos diversos da instituição, inexiste regra a

prever a apontada centralização desses poderes. Por essa razão, foi realizada, no último dia 6

de julho do corrente ano de 2017, no plenário do CNMP,  audiência pública destinada a colher

subsídios para a presente proposta. Depois de muito debate e deliberação, os membros do

Ministério  Público  presentes  ao  ato  auxiliaram na  formulação do texto  que  segue para  a

apreciação de vossas excelências.

A proposta ilustra, pois, preocupação e interesse da própria instituição Ministério

Público brasileiro. Necessário, assim, a atuação regulamentar e unificadora por parte deste

Conselho Nacional.

Feitas  estas  considerações,  submeto  a  presente  proposta  de  Recomendação  ao

Egrégio Plenário,  para que delibere a respeito do tema ora apresentado, ressaltando a sua

importância  para  maior  eficiência  das  atividades  exercidas  pelos  membros  do  Ministério

Público brasileiro nesta área.

Brasília-DF, XX de ______ de 2017. 

Conselheiro SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
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