COORDENAÇÃO GERAL DA REDE AMBIENTAL

PORTARIA Nº 01/2014

Padroniza a instauração e a tramitação das
rotinas de notícia de fato, procedimento
preparatório, inquérito civil, procedimento
administrativo e procedimento investigatório
criminal no âmbito das Coordenadorias
Regionais das Promotorias de Justiça de Proteção
ao Meio Ambiente.
A COORDENAÇÃO GERAL DA REDE AMBIENTAL, no uso das
atribuições previstas no artigo 8º, incisos II, III, IV, XVI e XVIII, da
Resolução nº 1021/2014-PGJ e ainda,
CONSIDERANDO a atribuição das Coordenadorias Regionais de
promover a efetiva mobilização dos órgãos de execução da respectiva
regional, objetivando uma atuação uniforme e coordenada, estabelecida no
artigo 6º, inciso III, da Resolução nº 1021/2014-PGJ,
CONSIDERANDO a atribuição das Coordenadorias Regionais de instaurar,
sempre que necessário, notícias de fato, procedimentos preparatórios,
inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais ou procedimentos
administrativos conjuntos com as Promotorias diretamente interessadas, sob a
presidência de um dos seus titulares, para coletar informações, dados, perícias
e provas necessárias à adoção, em conjunto, de medidas que garantam a
proteção dos recursos, hídricos e ambientais da bacia hidrográfica ou a
apuração de ocorrência de infrações penais ambientais, bem como para
acompanhar fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e de
políticas públicas socioambientais, estabelecida no artigo 6º, inciso VI, da
Resolução nº 1021/2014-PGJ,
CONSIDERANDO a atribuição das Coordenadorias Regionais de expedir
recomendações administrativas, celebrar compromissos de ajustamento de
conduta, propor ações e medidas judiciais, em conjunto com as Promotorias
de Justiça interessadas, estabelecida no artigo 6º, inciso VII, da Resolução nº
1021/2014-PGJ,
1

COORDENAÇÃO GERAL DA REDE AMBIENTAL

RESOLVE padronizar a instauração e a tramitação das rotinas de notícia de
fato, procedimento preparatório, inquérito civil, procedimento administrativo
e procedimento investigatório criminal no âmbito das Coordenadorias
Regionais das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, nos
seguintes termos:
Art. 1º. A rotina padronizada de procedimento administrativo, instaurada para
acompanhar fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos e de
políticas públicas socioambientais, deverá seguir a elaboração de projeto
regional de proteção ao meio ambiente da respectiva bacia hidrográfica pela
Coordenadoria Regional e apresentação de relatório, conforme artigo 6º,
incisos I, X e XI, da Resolução nº 1021/2014-PGJ.
Art. 2º. A instauração de rotinas padronizadas de notícia de fato,
procedimento preparatório, inquérito civil e procedimento investigatório
criminal será formalizada na Promotoria de Justiça diretamente interessada,
sob a presidência do Promotor de Justiça da comarca ou foro, podendo a
Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio
Ambiente prestar auxílio ou atuar em conjunto.
§1º. Havendo consenso entre a Promotoria e a Coordenadoria Regional, o
presidente do procedimento extrajudicial poderá autorizar a Coordenadoria
Regional a praticar atos específicos, como oficiar, receber ofício, juntar
documentos, minutar despachos e deliberações, colher depoimentos, praticar
todo e qualquer ato para coleta de informações, recepção de dados, produção
de perícias e provas, firmar termos de ajuste de conduta, expedir
recomendações, promover ações judiciais, bem como adotar as medidas que
forem necessárias à garantia da proteção dos recursos hídricos e ambientais,
mediante remessa sem troca de unidade e ato de delegação de poder que
conterá o seguinte dispositivo:
“A(s) Promotoria(s) de Justiça de [COMARCA/FORO] autoriza(m) que a
Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio
Ambiente da [BACIA] [PRÁTICA DO ATO ESPECÍFICO] nos autos de
[NATUREZA DO PROCEDIMENTO] nº [NÚMERO DOS AUTOS].”
§2º. É vedada a delegação da presidência de procedimentos extrajudiciais,
bem como delegações de atos em lote ou de um mesmo ato para múltiplos
procedimentos, ressalvada a prática de atos consequentes, tais como a coleta
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de depoimentos complementares, correções de erros materiais em
recomendações e termos de ajuste de conduta e emendas a petições iniciais.
§3º. A assinatura conjunta de ofícios, despachos, deliberações, termos de
depoimento, termos de ajuste de conduta, recomendações, petições iniciais e
promoções de arquivamento pela Coordenadoria Regional e pelas
Promotorias de Justiça diretamente interessadas dispensa o cumprimento dos
§§1º e 2º deste dispositivo.
Curitiba, 12 de agosto de 2014.

Melissa Cachoni Rodrigues
Coordenação Geral da Rede Ambiental
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