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Apresentação
O Ministério Público do Estado da Bahia instituiu o projeto “Digitalize-se”,
com o intuito de que os seus órgãos de execução priorizem a tramitação
dos seus feitos por meio digital, evitando-se o físico. Impulsionado pelo
trabalho à distância, em decorrência da pandemia, as Promotorias de
Justiça Digitais saltaram de 30 para 338. Os ganhos são inegáveis, que
vão desde uma melhor gestão de processos e procedimentos até uma
transparência junto aos órgãos de controle.
A utilização do IDEA foi intensificada. Como o sistema de informações do
MPBA é a fonte primária de coleta de dados dos trabalhos desenvolvidos
pelas Promotores(as) de Justiça, sentiu-se a necessidade da elaboração
do presente guia para sanar dúvidas e proporcionar o correto
cadastramento das atuações dos(as) colegas. Um equívoco no
cadastramento pode comprometer a mensuração dos esforços e, por
conseguinte, não retratar fielmente todo o empenho na defesa do meio
ambiente. Vale lembrar a recomendação da Corregedoria-Geral do
MPBA quanto à necessidade de alimentação e correção do IDEA (ofício
circular nº 13/2020/CG/MPBA).
Isso ganha mais importância na área ambiental do MPBA, responsável
pelo maior número de projetos e programas junto ao planejamento
estratégico institucional. São eles: Projeto Cultura Legal, Reciclar e
Crescer, Projeto Movimenta – planejando a mobilidade urbana, Município
Ecolegal – gestão para o meio ambiente, Programa Mata Atlântica Bahia,
Floresta Legal e Eco Kids Eco Teens.

O presente material procura guiar o usuário do IDEA, em especial aqueles
com atribuição na defesa do meio ambiente, para o correto
cadastramento das atividades não procedimentais, classes, assuntos,
movimentos e temas. Para tanto, além de situar o usuário, por meio das
suas localizações no IDEA, há as suas descrições contidas no glossário da
tabela taxonômica do Conselho Nacional do Ministério Público ou do
próprio IDEA. Foram, ainda, inseridas observações a partir de experiências
práticas, que também auxiliarão o(a) usuário(a) no sentido de uma
uniformização de utilização do sistema.
Ressalta-se a importância da vinculação dos procedimentos, processos e
atividades não procedimentais aos temas. Os temas não são de
preenchimento obrigatório mas de extrema importância para a
mensuração dos dados relacionados à atuação ambiental do Parquet
baiano, mesmo para aqueles que não são aderentes de projetos e
programas do planejamento estratégico.
O ícone “Ajuda” no IDEA deve ser utilizado pelo usuário e as orientações ali
contidas sempre seguidas. O que pretende este guia é proporcionar um
material de apoio complementar, em especial na área de defesa do meio
ambiente. Por fim, agradecemos a todos(as) que contribuíram para a
elaboração deste guia.
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Glossário
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
APP – Área de preservação permanente
CEAMA – Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo
CEFIR – Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais
CF – Constituição Federal
COGI – Comissão de Gestão da Informação
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CNMP – Conselho Nacional do Ministério Público
CPC – Código de Processo Civil
CPP – Código de Processo Penal
CSMP – Conselho Superior do Ministério Público
DL – Decreto Lei
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis
IDEA – Sistema Integrado de Dados, Estatística e Atuação
INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
MP – Ministério Público
MPBA – Ministério Público do Estado da Bahia
MPDFT – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
MPM – Ministério Público Militar
MPT – Ministério Público do Trabalho
PIC – Procedimento investigatório criminal
RL – Reserva legal
RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural
SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação
TAC – Termo de ajustamento de conduta
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1.CLASSES
CLASSES
Número da classe, nomenclatura e glossário
Número da classe, nomenclatura e glossário

910004 – Inquérito Civil
O Inquérito Civil, de natureza unilateral e facultativa, será instaurado
para apurar fato que possa autorizar a tutela dos interesses ou direitos
a cargo do Ministério Público nos termos da legislação aplicável,
servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às
suas funções institucionais. (Art. 1º da Resolução CNMP 23).
Procedimento de natureza administrativa, instaurado mediante
portaria, onde são reunidos oficialmente os documentos produzidos no
decurso de uma investigação destinada a constatar desrespeito a
direitos constitucionalmente assegurados ao cidadão, dano ao
patrimônio público ou social ou a direitos difusos, coletivos e individuais
indisponíveis (CF, arts. 127, caput, e 129, II e III).

910002 – Notícia de Fato
A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividadefim do Ministério Público, civil (individual, difusa ou coletiva) e criminal,
submetida à apreciação das Procuradorias e Promotorias de Justiça,
conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser
formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a
realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias,
documentos, requerimentos ou representações.
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Observação: Nas hipóteses de arquivamento de notícias/peças
de informação/representações criminal, classificadas como
Notícia de Fato, e que não resultaram em requisição de inquérito
policial ou instauração de PIC, ao serem remetidas ao Poder
Judiciário e caso retornem ao Ministério Público serão
reclassificadas no sistema de processo judicial eletrônico como
representação criminal/notícia de crime (272).

910003 – Procedimento Preparatório
Procedimento formal, prévio ao Inquérito Civil, que visa apurar
elementos para identificação dos investigados ou do objeto (Art. 9º da
Lei 7.347/85, Art. 2º, §§ 4º a 7º da Resolução CNMP 23).

910005 – Procedimento Administrativos
É o procedimento destinado ao acompanhamento de fiscalizações, de
cunho permanente ou não, de fatos e instituições e de políticas públicas
e demais procedimentos não sujeitos a Inquérito Civil, instaurado pelo
Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou
criminal de determinada pessoa, em função de um ilícito específico.
Observação: Pela Resolução CNMP 174/17, os procedimentos
administrativos devem ser prorrogados a cada 1 (um) ano.
Utilizar o movimento Despacho prorrogação de prazo de
investigação (920054) para tanto, mesmo que não se trate de
uma investigação, pois é o único movimento que prorroga prazo
de vencimento.
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910031 – Procedimento Administrativo de acompanhamento de
Políticas Públicas
É o procedimento administrativo destinado acompanhar e fiscalizar, de
forma continuada, políticas públicas, assim consideradas como os
conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado,
direta ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou
privados, que visam assegurar determinados direitos;

910030 – Procedimento Administrativo de acompanhamento de
TAC
É o procedimento administrativo destinado a acompanhar o
cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta
celebrado;

910034 – Procedimento Administrativo de acompanhamento de
outras atividades não sujeitas a inquérito civil
É o procedimento administrativo destinado a embasar atividades não
sujeitas a inquérito civil e que não estejam nas demais classes dos
Procedimentos Administrativos;
Observação: Procedimento Administrativo utilizado para
acompanhar as atividades do Tema Eco Kids/Eco Teens ou
qualquer outro que não necessite de investigação.

272 – Representação Criminal/Notícia de crime
Essa classe processual deve ser utilizada para cadastramento de
autos e outras peças que veiculam notícia de crime, oriundas de órgãos
fiscalizatórios em geral (procedimentos fiscais, autos de infração do
IBAMA, ANATEL etc.). Também usada para cadastrar as queixas
crimes autônomas, quando não há procedimento anterior.
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Peças de informação ou procedimentos investigatórios do MP deverão
ser cadastrados na classe 1733. Abrange os pedidos de arquivamento de
representação criminal. A decisão de arquivamento será um movimento
do processo.
Observação: É uma classe judicial. Em que pese o glossário do
CNMP estipular que as peças que veiculam notícia de crime,
oriundas de órgãos fiscalizatórios em geral (procedimentos
fiscais, autos de infração do IBAMA, ANATEL, etc.) devem utilizar
essa
classe
apenas
as
notícias/peças
de
informação/representações criminais oriundas do Tribunal de
Justiça. As notícias/peças de informação/representações de
natureza criminal, protocoladas no âmbito do Ministério Público,
submetidas à apreciação dos seus membros com atribuições
criminais, devem ser cadastradas com a classe Notícia de Fato
(910002).

1733 – Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP)
Resolução CNMP 181/2017 - Art. 1º O procedimento investigatório
criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza
administrativa e inquisitorial, instaurado e presidido pelo membro do
Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade
apurar a ocorrência de infrações penais de natureza pública, servindo
como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não,
da respectiva ação penal.
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65 – Ação Civil Pública
Lei 7347/85 - Disciplina a Ação Civil Pública de Responsabilidade Por
Danos Causados ao Meio Ambiente, ao Consumidor, a Bens e Direitos de
Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico e Paisagístico.

12154 – Execução de Título Extrajudicial
Classe usada para execução de título extrajudicial não especificada nas
demais classes pertencentes ao grupo de classes de código 159.
Observação: Na execução de título judicial, em regra, não se cria
uma nova classe, devendo-se peticionar nos autos do próprio
processo de conhecimento. A classe Execução de Título Judicial
– CEJUSC (12251) é normalmente utilizado por outros ramos do
Ministério Público.

12135 – Tutela Antecipada Antecedente
Art. 303 CPC. Nos casos em que a urgência for contemporânea à
propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou
do risco ao resultado útil do processo.
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12134 – Tutela Cautelar Antecedente
Art. 305 CPC. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a
exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

283 – Ação Penal – Procedimento Ordinário
Art. 394 CPP. O procedimento será comum ou especial. § 1o O
procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: I ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada
for igual ou superior a 4 (quatro) anos de pena privativa de
liberdade;

10943 – Ação Penal – Procedimento Sumário
Art. 394 CPP. O procedimento será comum ou especial. § 1o O
procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: II sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada
seja inferior a 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade;

10944 – Ação Penal – Procedimento Sumaríssimo
Art. 394 CPP. O procedimento será comum ou especial. § 1o O
procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo: III sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na
forma da lei;
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293 – Crimes Ambientais
Todas as ações criminais ambientais fundadas nos tipos previstos na
Lei 9.605/1998 deverão ser autuados nesta classe, sendo que a
competência comum ou de juizados especiais dependerá do potencial
ofensivo do fato. Até 2 anos de pena será distribuído para o juizado
especial, mais de 2 anos para as varas criminais do 1º grau. Serão
distribuídas no 2º grau quando a pessoa física tiver foro privilegiado."

&)

ATIVIDADES
2.
ATIVIDADESNÃO
NÃOPROCEDIMENTAIS
PROCEDIMENTAIS
Número da
da atividade
atividade não
mental, nomenclatura
Número
não procedi
procedimental,
nomenclatura e
e glossário
glossário

970107 – Atendimento ao público
É o ato de atender o público, por meio de telefone, e-mail, sistema
informatizado ou presencialmente, em situação que não caracterize
Notícia de Fato ensejadora da atuação do Ministério Público. O
atendimento realizado no âmbito das Classes Extrajudiciais deve ser
cadastrado como os movimentos Atendimentos (920002) e
(920003).
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1000011 – Acompanhamento/Atividade Fiscalizatória
(exclusivo do MPBA)
Participação do membro em ações de fiscalização não vinculadas a
procedimento instaurado pelo órgão ministerial.

1000010 – Cursos/seminários/palestras/congressos/outros
(exclusivo do MPBA)
Participação do membro, na condição de participante ou ouvinte, em
cursos, seminários, palestras, congressos, ou outras atividades de
aprendizagem ou aperfeiçoamento profissional.
Observação: Utilizar também para outras atividades, que não
envolvam
Acompanhamento/Atividades
Fiscalizatória
(1000011) ou Reunião (970000) como, por exemplo, convite
para
conhecer
uma
central
de
triagem.
Quando
palestrante/debatedor utilizar a Representação Institucional em
Palestra como Palestrante/Debatedor (970002).

1000012 – Expedição/Encamihamento de Documentos
(exclusivo do MPBA)
Atividades de expedição ou encaminhamento de documentos, tais
como ofício, memorando, boletim, etc.).

970006 – Participação em Grupo de Trabalho/Comissões
Sem glossário.

970003 – Representação Institucional em Evento
Sem glossário.

970005 – Representação Institucional em Órgão Colegiado
Sem glossário.

970002 – Representação Institucional em Palestra como
Palestrante/Debatedor
Sem glossário.
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970004 – Representação Institucional em Projeto
Sem glossário.

970000 - Reunião
Sem glossário

&,

3.ASSUNTO
ASSUNTOS

Número
Númerodo
doassunto,
assunto,nomenclatura
nomenclaturaeeglossário
glossário

10116 – Agrotóxicos
Dispõe sobre a fiscalização dos agrotóxicos e seus componentes.

11828 – Área de Preservação Permanente
Lei Federal n.º 4771/65, art. 1º, § 2º, II - área de preservação permanente:
área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por
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vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, biodiversidade, o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar de
todos.
Observação: Glossário desatualizado. Utilizar Lei Federal nº
12.651/12, art. 3°, II.

10114 – Fauna
Dispõe sobre a proteção à fauna. Deve ser utilizado em questões
administrativas relativas à fauna.
Observação: Utilizar não apenas para “questões
administrativas relativas à fauna”, por inexistir outro
assunto sobre o tema.

10113 – Flora
Inclui todas as hipóteses de desmatamento que não se encaixem em
assuntos deste nível nesta pasta. Inclui também os casos de
extrativismo danoso.
Observação: 1. Caso exista desmatamento em APP ou RL,
utilizar os assuntos Área de Preservação Permanente (11828) e
Reserva Legal (11823). 2. Se o fato não disser respeito à APP e
RL, utilizar esse assunto. De igual modo, se a apuração for sobre
a regularidade do CEFIR e não tiver um fato identificado. 3.
Utilizar esse assunto para o Tema Programa Mata Atlântica
Bahia – Regularização ambiental de imóvel urbano ou
loteamento e parcelamento do solo, quando o fato se restringir
à flora e não à regularidade do loteamento ou parcelamento do
solo.

900031 – Gestão Ambiental
Para questões relativas às Diretrizes e atividades operacionais
administrativas, tais como, planejamento, direção, controle, alocação
de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos
sobre o meio ambiente.
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Observação: 1. Utilizar esse assunto para o Tema Município
Ecolegal – Gestão Ambiental Compartilhada. 2. Utilizar esse
assunto para o Tema Programa Mata Atlântica Bahia –
Implantação de Plano Municipal de Mata Atlântica. 3. Utilizar
esse assunto para o Tema Projeto Movimenta. 4. Também pode
ser utilizado quanto a atividade não guardar relação com outros
assuntos.

10119 – Gestão de Florestas Públicas
Discussões sobre licenças e condições de exploração de florestas.

11822 – Mineração
Abrange os processos, atividades e indústrias cujo objetivo é a extração
de substâncias minerais a partir de depósitos ou massas minerais.
Podem incluir-se aqui a exploração de petróleo e gás natural. Exclui-se
a garimpagem e mineração em áreas indígenas.

11830 – Patrimônio Cultural
Questões relativas a bens de natureza material e imaterial, tais como: I
- as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos,
documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
Observação: Utilizar esse assunto para o Tema Cultura Legal.

11825 – Poluição
Para casos relacionados à poluição sonora, visual, eletromagnética,
atmosférica entre outras, excetuando-se a poluição de recursos hídricos
e aquela proveniente de resíduos sólidos.

11829 – Produtos Controlados / Perigosos
Para questões relativas aos materiais, substâncias ou artefatos
submetidos a regras especiais de distribuição, transporte e
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comercialização tendo em vista o meio ambiente. Exemplo: produtos
perigosos, pilhas e baterias e pneus.

11824 – Recursos Hídricos
Questões relacionadas ao uso de recursos hídricos. Lei Federal n.º
9433/97 e outras normas pertinentes (Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos).
Observação: Utilizar esse assunto para apurações sobre
irregularidades em barramento e captação d’água.

11823 – Reserva Legal
Refere-se às Áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade

10111 – Revogação/Concessão de Licença Ambiental
A ser utilizado em ações que discutem sobre o licenciamento ambiental
e sua revogação.
Observação: Utilizar esse assunto para o Tema Programa Mata
Atlântica Bahia – Acompanhamento de licenciamento. Vale
lembrar que, para o Programa Mata Atlântica Bahia, são
enquadram-se apenas as apurações sobre os licenciamentos
ambientais de grande e médio porte e/ou alto impacto poluidor.

11862 – Saneamento
Abrange os serviços de coleta, tratamento e abastecimento de águas;
acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos
sólidos; coleta de águas pluviais e controle de empoçamentos e
inundações.
Observação: Utilizar esse assunto para o Tema Reciclar e
Crescer.
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10115 – Transgênicos
Trata dos organismos geneticamente modificados, popularmente
conhecidos como transgênicos.

10118 – Unidade de Conservação da Natureza
Temas relacionados com a constituição, manutenção e operação das
Unidades de Conservação Ambiental. São Unidades de Conservação
Ambiental: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional;
Monumento Natural; Refúgio de Vida Silvestre; Área de Proteção
Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional;
Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento
Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Observação: Utilizar esse assunto para o Tema Programa Mata
Atlântica Bahia – Instituição ou regularização de RPPN ou outra
UC.

11827 – Zona Costeira
Para temas relacionados ao espaço geográfico de interação do ar, do
mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo
uma faixa marítima e outra terrestre - Lei Federal n.º 7661/88, art. 2°, §
único.

11826 – Zoneamento Ecológico e Econômico
Para questões relativas aos critérios para o zoneamento ecológicoeconômico - Decreto Federal n.º 4297/02.
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11802 – Ordem urbanística
Questões relacionadas ao ordenamento das cidades, nelas se incluindo
a regularização do espaço urbano.

11836 – Parcelamento do Solo
Para temas relacionados ao parcelamento ilegal do solo que envolva as
seguintes situações: conjuntos habitacionais, desdobro sucessivo,
desmembramento, empreendimentos em terrenos de marinha, fraudes
à lei nº 6.766/79, licenciamento em parcelamento de solo.
Observação: Utilizar esse assunto para o Tema Mata Atlântica
Bahia – Regularização ambiental de imóvel urbano ou
loteamento e parcelamento do solo.
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12015 – Crime de Lei Sobre Permissão de Lavra Garimpeira
Sem glossário.

3651 – Crimes Agrários
Lei 4.947/66 Arts. 19 e 20

3618 – Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Lei 9.605/98 Arts. 29 a 69A.
Observação: Utilizar um dos Crimes contra o Meio Ambiente e o
Patrimônio Genético (3618) para o Tema Programa Mata
Atlântica Bahia – Atuação Criminal.

3622 – Agrotóxicos
Lei 9.605/98 Art. 56

3624 – Caça
Lei 9.605/98 Art. 29

10986 – Crime contra a administração ambiental
Lei 9.605/98 Arts. 66 e 67

3619 – Crimes contra a Fauna
Lei 5.197/67
Observação: Aplicar também aos crimes previstos nos arts. 29
a 37 da Lei nº 9.605/98.
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3620 – Crimes contra a Flora
Lei 9.605/98 Arts. 38 a 52

11780 – Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio
Cultural
Lei 9.605/98 Arts. 62 a 65

3621 – Da Poluição
Lei 9.605/98 Arts. 54 a 61

3626 – Liberação ou Descarte de OGM (Organismo Geneticamente
Modificado)
Lei 11.105/05 Art. 27

3627 – Pesca
Leis 5.197/67, 7.643/87, 7.679/88 e DL 221/67
Observação: Aplicar também aos crimes previstos nos arts. 34
e 35 da Lei nº 9.605/98.

3660 – Parcelamento do solo urbano
Lei 6.766/79 Arts. 50/52
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4.TEMA
TEMAS

Projetos da Gestão Estratégica do MPBA
Projetos da Gestão Estratégica do MPBA
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Eco Kids Eco Teens
O Projeto Eco Kids / Eco Teens visa a criação e circulação de um
informativo trimestral sobre meio ambiente, voltado e preparado por
alunos das escolas de ensino fundamental, públicas e privadas,
custeado por infratores ambientais, em cumprimento de pena
alternativa.

Floresta Legal
O Projeto Floresta Legal visa fomentar a regularização ambiental de
imóveis rurais em especial pela recomposição de áreas de preservação
permanente e de reserva legal.

Município Ecolegal – Gestão Ambiental Compartilhada
Garantir a adequada gestão ambiental dos municípios baianos, através
da cobrança e acompanhamento da implementação dos sistemas
municipais de meio ambiente e dos instrumentos da política ambiental
municipal".
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Programa Mata Atlântica Bahia
O Programa Mata Atlântica Bahia visa aperfeiçoar a ação do MP/BA na
defesa ambiental por meio de atuação especializada, planejada e
coordenada visando atender o direcionamento constitucional de
proteção e utilização sustentável da Mata Atlântica, uma das mais
importantes florestas tropicais do planeta. São as seguintes suas linhas
de atuação: Linha 01 (Acompanhamento de licenciamentos ambientais
de grande e médio porte e/ou alto impacto poluidor). Linha 02 (Atuação
para implementação da Lei da Mata Atlântica, Código Florestal e Lei do
SNUC): Item I (Instituição ou regularização RPPN ou outra unidade de
conservação no Bioma Mata Atlântica); item II (Regularização
ambiental de imóvel rural); item III (Regularização ambiental de imóvel
urbano e loteamento no Bioma Mata Atlântica); item IV (Implantação
de Plano Municipal de Mata Atlântica). Linha 03 (Atividades de
fiscalização próprias, interinstitucionais ou de apoio a outros órgãos).
Linha 04 (Atuação criminal).

Observação: 1. Atentar que o Tema “Acompanhamento de
licenciamento” refere-se à linha de ação “Acompanhamento de
licenciamentos ambientais de grande e médio porte e/ou alto
impacto poluidor” e que o Tema “Fiscalização e operações
próprias e interinstitucionais” refere-se à linha de ação
“Atividades de fiscalização próprias, interinstitucionais ou de
apoio a outros órgãos”. 2. Como o IDEA não possibilita a
vinculação a dois Temas, as ações no Bioma Mata Atlântica
relacionadas à regularização ambiental de imóvel rural devem
ser vinculadas ao Tema Floresta Legal.

-

Movimenta
Este projeto visa exigir dos Gestores Municipais das cidades a
elaboração, de forma participativa, os Planos de Mobilidade Urbana,
promovendo o devido acompanhamento e subsidiando a sua
construção, para que sejam atendidas, de forma plena, as necessidades
das populações residentes nas referidas cidades, em conformidade
com os requisitos da Lei n.º 12.587/2012. Inicialmente, as ações visarão
atender aos municípios com população acima de 100.000 habitantes.

Reciclar e Crescer
O Projeto Reciclar e Crescer visa promover o fortalecimento da gestão
integrada dos resíduos Sólidos urbanos nos municípios baianos, com
atenção especial para os instrumentos da coleta seletiva, Cooperativas
de catadores de materiais recicláveis e sistemas de logística reversa.
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Projeto Cultura Legal
Este projeto visa dar efetividade ao art. 216, & 4º da Constituição
Federal bem como à Meta 1 do Plano Nacional de Cultura (instituído
pela Lei Federal no. 12.343/2010), no sentido de que os Municípios da
Bahia possam contar com seus Sistemas Municipais de Cultura
devidamente estruturados, notadamente possuam conselhos
municipais de cultura institucionalizados e implementados.
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MOVIMENTOS /ATOS COMUNS
5. MOVIMENTOS /ATOS COMUNS
Movimentos comuns às áreas fim e meio. Número do movimento,
nomenclatura e glossário

920041 – Anexação
Ato de reunir dois ou mais procedimentos resultando apenas um, que
passará a ser identificado pela numeração daquele definido como
principal.

920039 – Apensamento
Ato de reunir dois ou mais procedimentos, preservando-se as
numerações originais e mantendo-se a individualidade de cada um.

920039 – Atendimento
Consiste em prestar esclarecimento ou informação em procedimentos
extrajudiciais ou processos, assim como tomar conhecimento das
demandas das pessoas por meio de relatos pessoais, por telefone ou
por recebimento de documentos (inclusive eletrônicos), quando
relacionadas a estes procedimentos e processos. Quando o
atendimento não estiver relacionado a procedimento ou processo,
deverá ser cadastrado como atividade não procedimental (970107).

920072 – Atos de Representação Institucional
Comparecimento do Membro a atos solenes representando a
Instituição, desde que vinculado a procedimento. Se não estiver
vinculado a procedimento, cadastrar como atividade não
procedimental.
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920272 – Certidão/Informação
Ato pelo qual se reproduz informação constante em documentos
públicos ou se atesta fatos ocorridos.

920260 – Diligências
É a realização de ato investigativo, por determinação do Membro, com
o objetivo de obter, de forma direta ou de terceiros, elementos que
possibilitem a instrução de procedimentos ou processos judiciais.
Observação: A taxonomia do CNMP contempla os movimentos
Condução Coercitiva (920265), Notificação (20263), Outras
providências (920266), Pesquisas em Sistemas Informatizados
(920267) e Vistoria (920262), que são atos comuns e devem ser
utilizados na área meio. Para a área finalística esses movimentos
possuem códigos específicos.

920264 – Averiguação
É a verificação in loco de determinada situação. Quando a realização do
ato for privativa do Membro, utilizar o item 920262.

920261 – Ofício
É a expedição de ofício por determinação do Membro.
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920246 – Entrada da carga
Ato de buscar procedimentos judiciais ou de gestão administrativas, em
órgãos externos ou junto ao Poder Judiciário, a fim de registrá-los no
sistema e torná-los disponíveis para tramitação.

920024 – Encaminhamento a Órgão Externo
Encaminhamento de processo, procedimento, informação ou pessoa a
órgão externo.

920025 – Encaminhamento a Órgão Interno
Encaminhamento de processo, procedimento, informação ou pessoa a
órgãos internos.

920283 – Homologação de Mecanismos de Autocomposição
Ato pelo qual se homologa instrumentos de resolução consensual
(diversos do TAC), como a negociação, a mediação, a conciliação, as
práticas restaurativas, as convenções processuais, acordos de
resultado e outras práticas da mesma natureza eficazes na resolução
dos conflitos, controvérsias e problemas, conforme preceituado na
Resolução 118/2014 do CNMP.

920057 – Juntada
Ato de incluir documentos nos autos.
Observação: Utilizar para as notificações cumpridas,

pesquisas em sistemas informatizados, vistoria e demais
movimentos determinados nas diligências.
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920339 – Parecer Jurídico
Ato pelo qual se registra a opinião de Órgão, Unidade ou Agente, em
matéria de sua especialidade ou competência.

920068 – Recomendação
Instrumento de atuação do Ministério Público por intermédio do qual
este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada
questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar
de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e
bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de
prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.

920348 – Relatório de Atividades
Um relatório é um conjunto de informações utilizado para reportar
resultados parciais ou totais de uma determinada atividade,
experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja
finalizado ou em andamento.

920069 – Termo de Acordo
Instrumento pelo qual se formaliza por escrito uma convenção entre
partes, inclusive quando da realização da autocomposição
(Negociação, Mediação, Conciliação, Prática Restaurativa e Convenção
Processual), para que produza certos efeitos jurídicos, podendo servir
como título executivo extrajudicial.

920010 – Termo de Informação
Ato pelo qual o Servidor consigna por escrito as informações prestadas
por pessoa em atendimento realizado.
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920073 – Trabalho Técnico
Perícias, relatórios, laudos e vistorias, exceto os de natureza jurídica,
realizados por assessoria do Ministério Público ou profissional com
notória especialização para tal fim. Trabalhos de natureza jurídica
devem ser registrados como parecer jurídico (920339).
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ATOS FINALÍSTICOS
6. MOVIMENTOS/ATOS FINALÍSTICOS
Movimentos próprios da área finalística.
Número do movimento, nomenclatura e glossário
Número da classe, nomenclatura e glossário

920012 – Ajuizamento de Ação

920014 – Denúncia

920013 – Petição Inicial
Peça que dá início ao processo, pela qual o Ministério Público propõe
uma ação, na forma de requerimento dirigido ao Juiz ou Tribunal, com a
exposição de fatos e do direito aplicável.

920200 – Alegações Finais

920202 – Memoriais
É a manifestação por escrito do Ministério Público após o encerramento
da instrução processual.
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920201 – Orais
É a manifestação oral do Ministério Público após o encerramento da
instrução processual.

920087 – Arquivamento

920088 – Com remessa ao Conselho Superior/Câmara

920089 – Integral com TAC
É a remessa ao órgão superior para homologação da promoção de
arquivamento integral do procedimento, havendo TAC celebrado.

920090 – Integral sem TAC

920469 – Com resolutividade
Promoção de arquivamento fundamentada na resolução consensual do
conflito ou com adequação voluntária de conduta.

920470 – Por outros motivos
Demais hipóteses quando não há resolutividade.

920471 – Parcial com TAC
É a remessa ao órgão superior para homologação da promoção de
arquivamento parcial do procedimento, havendo TAC celebrado.

920472 – Parcial sem TAC
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920473 – Com Resolutividade
Promoção de arquivamento fundamenta na resolução consensual do
conflito ou com adequação voluntária de conduta.

920474 – Por Outros Motivos
Demais hipóteses quando não há resolutividade.

920092 – Com remessa ao Poder Judiciário

920100 – Integral

920268 – Ausência/Insuficiência de Provas
É a decisão fundamentada que determina o arquivamento integral do
procedimento investigatório em razão da ausência ou insuficiência de
provas.

920101 – Desconhecimento do Autor
Arquivamento fundamentado no desconhecimento do autor.

920102 – Inexistência de Crime
Quando o fato em apuração não constitui crime.
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920483 – Morte do agente
CP Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente;

920103 – Prescrição
Quando ocorre a prescrição da pretensão punitiva do estado.

920093 – Parcial

920269 – Ausência/Insuficiência de Provas
É a decisão fundamentada que determina o arquivamento integral do
procedimento investigatório em razão da ausência ou insuficiência de
provas.

920094 – Desconhecimento do Autor
Arquivamento fundamentado no desconhecimento do autor.

920095 – Inexistência de Crime
Quando o fato em apuração não constitui crime.

920484 – Morte do agente
CP Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente;

920096 – Prescrição
Quando ocorre a prescrição da pretensão punitiva do estado.
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920107 – Sem Remessa ao Conselho Superior/Câmara

920109 – Integral
É o arquivamento integral com relação a todos fatos ou pessoas, sem
necessidade de encaminhamento ao Conselho Superior/Câmara de
Coordenação e Revisão.

920108 – Parcial
É o arquivamento parcial em relação a fatos ou pessoas, sem
necessidade de encaminhamento ao Conselho Superior/Câmara de
Coordenação e Revisão.

920061 – Audiência

920062 – Judicial
Solenidade presidida por magistrado, da qual o membro participa.
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920063 – Extrajudicial
Solenidade presidida por Membro para a realização de atos
procedimentais, como, por exemplo, oitiva de testemunha,
formalização de TAC, etc. O movimento audiência deverá ser lançado
uma única vez de acordo com o ato realizado naquela assentada (se foi
apenas instrução marcar como instrutória, se houver tentativa de
autocomposição marcar as demais opções). Mesmo que não alcance o
resultado obtido na audiência será selecionada a (Negociação,
Mediação, Conciliação, Prática restaurativa e Convenção processual). O
termo de autocomposição celebrado na audiência deverá ser
igualmente lançado como movimento “920069 Termo de Acordo”.

920457 – Autocompositiva
Ato presidido por membro para a adoção de mecanismos de
autocomposição

920460 – Conciliação
Recomendada para as controvérsias ou conflitos que envolvam direitos
ou interesses nas áreas de atuação do Ministério Público como órgão
interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções propondo
soluções para a resolução das controvérsias ou dos conflitos.

920462 – Convenção Processual
Recomendada toda a vez que o procedimento deva ser adaptado ou
flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela jurisdicional aos
interesses materiais subjacentes, bem assim para resguardar âmbito de
proteção dos direitos fundamentais processuais.

920459 – Mediação
Recomendada para solucionar controvérsias ou conflitos que envolvam
relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária ação de
ambas as partes divergentes.
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920458 – Negociação
Recomendada para as controvérsias ou conflitos em que o Ministério
Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesses da
sociedade. (Art. 129, III, CF.)

920461 – Prática Restaurativa
Recomendada nas situações para as quais seja viável a busca da
reparação dos efeitos da infração por intermédio da harmonização
entre o seu autor e a vítima, com o objetivo de restaurar o convívio social
e a efetiva pacificação dos relacionamentos.

920456 – Instrutória
Para realização de atos de instrução nos procedimentos extrajudiciais
Observação: 1. Para reunião de esclarecimentos utilizar esse
movimento. 2. Se praticado outro ato, como a assinatura de TAC,
registrar os dois movimentos.

920463 – Mista
Audiência na qual se realizam atos instrutórios e de autocomposição,
mesmo que a autocomposição não seja alcançada.

920466 – Conciliação
Recomendada para as controvérsias ou conflitos que envolvam direitos
ou interesses nas áreas de atuação do Ministério Público como órgão
interveniente e nos quais sejam necessárias intervenções propondo
soluções para a resolução das controvérsias ou dos conflitos.
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920468 – Convenção Processual
Recomendada toda a vez que o procedimento deva ser adaptado ou
flexibilizado para permitir a adequada e efetiva tutela jurisdicional aos
interesses materiais subjacentes, bem assim para resguardar âmbito de
proteção dos direitos fundamentais processuais.

920465 – Mediação
Recomendada para solucionar controvérsias ou conflitos que envolvam
relações jurídicas nas quais é importante a direta e voluntária ação de
ambas as partes divergentes.

920464 – Negociação
Recomendada para as controvérsias ou conflitos em que o Ministério
Público possa atuar como parte na defesa de direitos e interesses da
sociedade. (Art. 129, III, CF.)

920467 – Prática Restaurativa
Recomendada nas situações para as quais seja viável a busca da
reparação dos efeitos da infração por intermédio da harmonização
entre o seu autor e a vítima, com o objetivo de restaurar o convívio social
e a efetiva pacificação dos relacionamentos.

920064 – Audiência Pública

920066 – Participante
Audiência pública organizada por órgão externo da qual o Membro
participou em razão de suas atribuições, no bojo de procedimento
instaurado pelo órgão da execução. Se não houver procedimento
instaurado cadastrar como atividade não procedimental “970000
Reunião”.
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920065 – Proponente
Audiência pública solicitadas ou organizadas pelo Membro em razão
das suas atribuições.

920134 – Ciência (vide subitens)
É o ato pelo qual o membro toma ciência de uma decisão ou despacho
proferido pelo Poder Judiciário.

920026 – Declinação de Atribuição
Ato pelo qual o Membro reconhece não ter atribuição para atuar e
determina a remessa dos autos para outro órgão que a seu juízo tenha
atribuição.

920027 – No mesmo Ramo
Ato pelo qual o Membro reconhece não ter atribuição para atuar e
determina a remessa dos autos para outro órgão, no mesmo ramo, que
a seu juízo tenha atribuição. Consideram-se ramos do Ministério
Público: MPF, MPM, MPT, MPDFT e MP Estadual.

920028 – Para outro Ramo
Ato pelo qual o Membro reconhece não ter atribuição para atuar e
determina a remessa dos autos para outro órgão, de outro ramo, que a
seu juízo tenha atribuição. Consideram-se ramos do Ministério Público:
MPF, MPM, MPT, MPDFT e MP Estadual.
Observação: Como o art.9º-A da Resolução 23/2007 CNMP
determina a remessa ao CSMP para análise da decisão de declinação
de atribuição, não certificar a ciência às partes, pois não é exigido pela
Resolução, e confirmar que a certidão automática não será emitida.
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920044 – Despacho
Ato do Membro que dá impulso ao procedimento.
Observação: Caso o despacho contemple mais de uma
diligência, para melhor contabilização das atividades, sugere-se
o cadastramento de movimentos individuais próprios. Dessa
forma, também é possível visualizar mais facilmente os seus
cumprimentos.

920056 – Decretação de Sigilo
Ato pelo qual o Membro motivadamente determina o sigilo do
procedimento investigatório em andamento, nos termos da lei ou outro
ato normativo.

920045 – Diligências
Ato pelo qual o Membro determina a realização de providências com o
objetivo de obter, de forma direta ou de terceiros, elementos que
possibilitem a instrução de procedimentos ou processos judiciais.

920048 – Condução Coercitiva
Ato pelo qual o Membro determina a condução compulsória de pessoa
que não tenha atendido a uma prévia notificação para comparecimento,
em procedimento investigatório.
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920046 – Inspeção/Vistoria
Ato visando a verificação "in loco" de uma determinada situação
juridicamente relevante.
Observação: Para solicitar validação do CEFIR ao INEMA, no
Tema Floresta Legal, utilizar esse movimento.

920047 – Notificação
Comunicação expedido pelo Membro a fim de que alguém compareça,
pratique um ato ou tome ciência de determinada providência.

920253 – Outras providências
Ato pelo qual o Membro determina a realização de diligência diversa
daquelas expressamente previstas nos itens 920046, 920047,920048,
920049 e 920050.
Observação:

movimento.

Para solicitar informações utilizar esse

920050 – Pesquisas em Sistemas Informatizados
Ato pelo qual o Membro determina ao servidor a realização de busca de
informações em sistemas informatizados. Tais como: infoseg, sistema
CNJ, bases textuais, internet e etc.
920055 – Expedição de Documento
Ato pelo qual o Membro determina a expedição de documentos tais
como: ofícios, memorandos, notificações, etc.

920054 – Prorrogação de Prazo de Investigação
Ato pelo qual o Membro determina motivadamente a prorrogação do
prazo de procedimento de natureza investigatória prevista em lei ou
outro ato normativo.
Observação: Caso a prorrogação contemple mais de uma
diligência, para melhor contabilização das atividades, sugere-se
o cadastramento de movimentos individuais próprios. Dessa
forma, também é possível visualizar mais facilmente os seus
cumprimentos.
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920255 – Requisição de Documentos
Ato pelo qual o Membro determina às autoridades, aos órgãos da
administração direta e indireta e às entidades privadas a apresentação
de documento.

920254 – Requisição de Fiscalização
Ato pelo qual o Membro determina a realização de fiscalização.

920051 – Requisição de Perícia
Ato de determinar a realização de exames por profissional especialista,
legalmente habilitado.

920053 – Externa
Realizada por profissionais de outro órgão.

920052 – Interna
Realizada por profissionais da própria Instituição ou contratado para
este fim.

920252 – Devolução sem manifestação
É a devolução do feito a órgão externo sem manifestação. Exemplo:
devolução por solicitação do Juiz ou Delegado em razão de não ter
tempo para manifestação, ou por erro na remessa.
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920198 – Manifestação
Qualquer pronunciamento interlocutório no curso do processo, inquérito
ou TC que não esteja especificado em movimento próprio, bem como
em grau de recurso ou instância superior. Exemplo: Pedidos de
diligência, pedidos de desaforamento, cota de encaminhamento.

920084 – Indeferimento de Instauração
Será indeferida a instauração de Notícia de Fato quando o fato narrado
não configurar lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos
tutelados pelo Ministério Público ou for incompreensível. (art. 4º, §4º,
da Resolução CNMP 174/2017)

920037 – Portaria
Ato pelo qual é iniciado formalmente o procedimento investigatório
após análise quanto a necessidade de investigação de fatos que
demandam atuação do Ministério Público. (Peça inaugural do
procedimento investigatório).
Observação:
Caso a portaria contemple mais de uma
diligência, para melhor contabilização das atividades, sugere-se
o cadastramento de movimentos individuais próprios. Dessa
forma, também é possível visualizar mais facilmente os seus
cumprimentos.

920125 – Proposta de Suspensão Condicional do Processo
Proposição de condições ao réu a fim de que não tenha curso a ação
penal.
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920124 – Proposta de Transação Penal
Proposição de condições ao acusado a fim de que não se submeta à
ação penal.

920211 – Recurso
É o instrumento pelo qual se pretende a revisão da decisão judicial.

920232 – Contrarrazões/Contraminuta (vide subitens)
Contrarrazões de recurso é a resposta do MP, quando autor da ação, a
recurso interposto pela parte contrária, diante de decisão judicial.

920212 – Interposição de Recurso
É a interposição do recurso por cota, termo ou petição,
desacompanhado das razões de recurso.

920213 – Razões (vide subitens)
É a peça processual pela qual o MP manifesta sua desconformidade
com uma decisão judicial, postulando sua modificação à instância
superior.

920011 – Recurso de Indeferimento
Ingresso de recurso interposto por qualquer interessado contra decisão
do Membro de indeferimento liminar de instauração de procedimento.

920208 – Réplica a Contestação
Petição produzida no processo cível após o oferecimento da
contestação pelo demandado, caso tenha este deduzido matéria
relativa às preliminares de mérito, ou seja, pressupostos de constituição
e desenvolvimento do processo ou condições da ação.
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920060 – Reunião
Reunião vinculada a procedimentos do qual tenha atribuição. No caso
de reunião que não esteja relacionada a procedimento, cadastrar como
atividade não procedimental “970000 Reunião”.
Observação: Caso a ata de reunião contemple diligências, para
melhor
contabilização
das
atividades,
sugere-se
o
cadastramento de movimentos individuais próprios. Dessa
forma, também é possível visualizar mais facilmente os seus
cumprimentos.

920029 – Suscitação de Conflito de Atribuição
Ato pelo qual o Membro submete a autoridade competente decidir, no
caso concreto, sobre quem tem atribuição para atuar em determinado
feito, quando houver divergência entre este e outro(s) membro(s).

920030 – Negativo
Ato pelo qual o Membro destinatário de autos com declinação de
atribuição discorda e submete ao órgão competente para decidir sobre
a questão.

920031 – Positivo
Ato pelo qual o Membro alega ter atribuição para atuar em feito sob a
responsabilidade de outro membro e submete ao órgão competente
para decidir sobre a questão.
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920482 – Termo de Acordo de Não Persecução Penal
Ajuste celebrado entre o Ministério Público e o investigado, na forma do
estabelecido na resolução CNMP 181/17;

920067 – Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
Instrumento pelo qual se formaliza por escrito uma convenção entre
o(s) investigado(s), terceiros e o Ministério Público, para que produza
certos efeitos jurídicos.

920009 – Termo de Declaração
Ato pelo qual o Membro consigna por escrito as declarações formais
prestadas por pessoa para que se produza certos efeitos de Direito.
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