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DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA
DESPACHOS DE 22 FEVEREIRO DE 2021

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA, no
uso das atribuições conferidas pelo inciso VIII do art. 16 do Anexo I do Decreto nº 9.662,
de 1º de janeiro de 2019, e considerando o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de março de
1999, no Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999 e na Portaria MJ nº 362, de 1° de
março de 2016, resolve:

Nº 335 - Tornar pública a CANCELAMENTO da qualificação como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (OSCIP), a pedido da entidade social INAV - Instituto da
Audiovisão, com sede em Caxias do Sul - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.733.963/0001-
58 conforme Nota Técnica nº 110/2021/OSCIP-OE/GAB-CGJUS/DPJUS/SENAJUS/ M J.
Processo SEI/MJ nº 08071.000071/2021-13.

Nº 341 - Tornar público o INDEFERIMENTO do pedido de qualificação como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), da entidade social CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
DO CEARÁ, com sede em Fortaleza - CE, inscrita no CNPJ sob o nº 04.918.904/0001-51,
conforme Nota Técnica nº 106/2021/OSCIP-OE/GAB-CGJUS/DPJUS/SENAJUS/MJ (13906476),
em razão do descumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 9.7090/99. Conforme art. 4º,
inciso III, da Portaria MJ nº 362, de 2016, a entidade terá 60 (sessenta) dias, a partir da
publicação deste ato, para apresentar pedido de reconsideração dirigido à autoridade que
proferiu a decisão. Processo SEI/MJ nº 08084.007788/2020-66.

LUIZ ALBERTO MATOS DOS SANTOS

DESPACHO Nº 89, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

O COORDENADOR-GERAL DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 16, inciso VIII, do Anexo I, do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de
2019, e considerando o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, no Decreto nº
3.100, de 30 de junho de 1999 e na Portaria MJ nº 362, de 1° de março de 2016; resolve:

Notificar a entidade social A.D.D. - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARA DEFICIENTES ,
com sede em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.207.939/0001-94, ora qualificada
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), para ciência de Processo
Administrativo que visa a verificar os requisitos de qualificação como OSCIP, mediante
atualização cadastral, sob pena de perda da sua qualificação. Conforme o art. 44 da Lei
9.784, de 1999, fica concedido o prazo de dez (10) dias para a manifestação e a
apresentação de documentos necessários. Processo SEI/MJ nº 08071.000055/2021-21.

HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

DESPACHO Nº 252, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021

Processo Administrativo nº 08700.007351/2015-51 (relacionado ao Apartado Restrito nº
08700.007353/2015-40). Representante: CADE ex officio. Representados: Construtora
Andrade Gutierrez S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., Construtora
Norberto Odebrecht S.A., Construtora Queiroz Galvão S.A., EBE - Empresa Brasileira de
Engenharia S.A., Techint Engenharia e Construções S.A., UTC Engenharia S.A., Adolfo de
Aguiar Braid, Antônio Carlos D'Agosto Miranda, Carlos Maurício de Paula Barros, Dalton
dos Santos Avancini, Fábio Andreani Gandolfo, Flávio David Barra, Guilherme Pires de
Mello, Gustavo Ribeiro de Andrade Botelho, Henrique Pessoa Mendes Neto, Humberto
Barra Neto, José Arnaldo Delgado, Luís Guilherme de Sá, Luiz Alfredo Lima Sapucaia, Luiz
Carlos Martins, Marcelo Sturlini Bisordi, Odon David de Souza Filho, Paulo Massa Filho,
Petrônio Braz Junior, Renato Ribeiro Abreu, Ricardo Ourique Marques e Ricardo Ribeiro
Pessoa. Advogados: Alexandre Ditzel Faraco, Amanda Fabbri Bareili, Ana Paula Martinez,
Barbara Rosenberg, Caio Lacerda de Castro, Daniela Coelho Araujo Fernandes de
Vasconcellos, Eduardo Caminati Anders, Juliano Souza de Albuquerque Maranhão, Leonor
Augusta Giovine Cordovil, Luís Bernardo Coelho Cascão, Luiz Fernando Santos Lippi
Coimbra, Marco Antonio Fonseca Júnior, Marcos Paulo Veríssimo, Nara Silva de Almeida,
Natalia Salzedas Pinheiro da Silveira, Paola Regina Petrozziello Pugliese, Paula Sion,
Pierpaolo Cruz Bottini, Ricardo Casanova Motta, Sérgio Ferraz e Opice, Sérgio Varella
Bruna, Tercio Sampaio Ferraz Júnior, Thiago Francisco da Silva Brito, Tito Amaral de
Andrade, Vinícius Marques de Carvalho e outros. Acolho a Nota Técnica nº
27/2021/CGAA8/SGA2/SG/CADE, e, com fulcro no §1º do art. 50, da Lei nº 9.784/99,
integro as suas razões à presente decisão, inclusive como sua motivação. Pelos
fundamentos apontados na referida nota técnica, decido (a) pelo deferimento do pedido
de substituição de testemunhas do Representado Ricardo Ribeiro Pessoa, fico este
notificado para que proceda a intimação das testemunhas acerca da data, horário e forma
de participação na audiência; e (b) pela intimação dos demais Representados, acerca da
data e horário designados para a realização das oitivas por meio da ferramenta Zoom, nas
condições especificadas na referida Nota Técnica.

DIOGO THOMSON DE ANDRADE
Superintendente-Geral

Substituto

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 1, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados
durante o processo de licenciamento ambiental de
empreendimentos ou atividades localizados ou
desenvolvidos no interior de Terras Indígenas cujo
empreendedor seja organizações indígenas.
08620.001464/2021-81

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO(Funai), no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 9010, de 23 de Março de 2017, bem
como pelo inciso XVI, do artigo 241 do Regimento Interno da Funai e o O PRESIDENTE DO
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
(Ibama), no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 23 do Anexo I do
Decreto nº s/n, de 09 de Janeiro de 2019, combinado com o disposto no inciso IV do artigo
134 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Ibama nº 2.542, de 23 de Outubro de
2020, e considerando a necessidade da elaboração de procedimentos a serem adotados
para o processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades localizados
ou desenvolvidos no interior de Terras Indígenas cujo empreendedor sejam organizações
indígenas e

Considerando a competência da União, prevista na Lei Complementar nº
140/2011, para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades
localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;

Considerando a necessidade de construção de um normativo específico para
estabelecer um rito específico entre Ibama e Funai para o licenciamento ambiental das
atividades desenvolvidas pelos próprios indígenas, de forma isolada ou associativa;

Considerando que as regras gerais previstas no ordenamento jurídico devem
ser aplicadas às Terras Indígenas, devidamente contemporizadas com as normas próprias
dirigidas às comunidades indígenas.

Considerando a importância de se promover maior transparência e segurança
jurídica ao procedimento de licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas pelos
indígenas;

Considerando que condições específicas, para o licenciamento ambiental em
terras indígenas, cujos empreendedores são os próprios indígenas ou suas associações,
podem ser estabelecidos em normativa própria do órgão licenciador, em cumprimento aos
artigos 2º e 12 da Resolução Conama nº 237/1997;

Considerando a Recomendação do Tribunal de Contas da União (Acordão nº
1789/2019) ao Ibama para que favorecesse a troca de informações e a tempestiva
cooperação entre as instituições e atores interessados;

Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta (6640527) firmado entre
Ibama, Funai e Ministério Público Federal, em 16 de dezembro de 2019, que demanda a
publicação de diretrizes claras para a execução de atividade agrícolas em terras indígenas,
resolvem:

Art. 1º Esta Instrução Normativa Conjunta se aplica ao processo de
licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades localizados ou desenvolvidos
no interior de Terras Indígenas cujo empreendedor sejam os próprios indígenas
usufrutuários por meio de associações, organizações de composição mista de indígenas e
não indígenas, cooperativas ou diretamente via comunidade indígena.

§ 1º As organizações de composição mista que trata o caput devem ser de
domínio majoritário indígena, obedecendo a inalienabilidade e indisponibilidade das Terras
Indígenas, sendo vedado seu arrendamento.

§ 2º Esta Instrução Normativa Conjunta não se aplica ao aproveitamento dos
recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, à pesquisa e/ou à lavra das riquezas
minerais em Terras Indígenas, conforme disposto no artigo 231, § 3º, da Constituição
Fe d e r a l .

§ 3º Esta Instrução Normativa Conjunta não se aplica aos empreendimentos e
atividades não sujeitos ao licenciamento ambiental de que trata a Instrução Normativa nº
15, de 18 de maio de 2018, do Ibama.

Art. 2º Mediante critérios técnicos e manifestação específica, o Ibama poderá
deixar de exigir o licenciamento ambiental, levando em consideração as especificidades, os
riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade,
conforme Instrução Normativa Ibama nº 15, de 18 de maio de 2018.

Parágrafo único. A inexigibilidade de que trata o caput não dispensa o
empreendedor de obedecer a toda a legislação vigente referente à proteção de recursos
naturais físicos ou bióticos, inclusive de proteção à diversidade biológica e ao acesso ao
patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, e de obter as demais licenças,
autorizações, certidões ou outorgas legalmente exigíveis em esfera municipal, estadual,
distrital ou federal, bem como cumprir a legislação municipal, estadual, distrital ou federal
vigente.

Art. 3º O processo de licenciamento se inicia com o preenchimento da Ficha de
Caracterização da Atividade - FCA junto ao Ibama, com auxílio, se necessário, da Funai, a
quem caberá se manifestar em relação à legitimidade do empreendedor para propor o
licenciamento ambiental dentro da Terra Indígena em questão em até 30 (trinta) dias.

§ 1º A Funai emitirá o Termo de Referência socioeconômico indígena no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo Ibama por até mais 10 (dez) dias em casos
excepcionais e mediante requerimento justificado do órgão ou entidade. A não
apresentação do TR pela Funai não exonera o Ibama de incluir nos estudos ambientais a
socioeconomia do empreendimento ou atividade.

§ 2º Os estudos ambientais deverão ser entregues ao Ibama pelos responsáveis
pelo empreendimento, de acordo com o artigo 1º, com auxílio, se necessário, da Funai.

Art. 4º O processo de licenciamento se inicia com o preenchimento da Ficha de
Caracterização da Atividade - FCA junto ao Ibama, com auxílio, se necessário, da Funai, a
quem caberá se manifestar em relação à legitimidade do empreendedor para propor o
licenciamento ambiental dentro da Terra Indígena em questão em até 30 (trinta) dias.

§ 1° - A Funai emitirá o Termo de Referência socioeconômico indígena no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis pelo Ibama por até mais 10 (dez) dias em casos
excepcionais e mediante requerimento justificado do órgão ou entidade. A não
apresentação do TR pela Funai não exonera o Ibama de incluir nos estudos ambientais a
socioeconomia do empreendimento ou atividade.

§ 2º - Os estudos ambientais deverão ser entregues ao Ibama pelos
responsáveis pelo empreendimento, de acordo com o art. 1º, com auxílio, se necessário,
da Funai.

§ 3º - A Funai se manifestará de forma conclusiva em relação aos impactos
socioambientais relativos aos indígenas (estudos e plano básico ambiental).

Art. 5º Cabe à organização indígena responsável pelo empreendimento,
respeitada a sua autonomia de escolha de seus modelos próprios de desenvolvimento, com
o devido auxílio da Funai, caso necessário, a construção da proposta por meio de seus
modos próprios de tomada de decisão.

Art. 6º Processos de licenciamento ambiental abertos a partir de 09 de
dezembro de 2019 devem seguir o disposto na Instrução Normativa nº 26, de 06 de
dezembro de 2019, que instituiu o Sistema de Gestão do Licenciamento Ambiental Federal
(Sis-LAF).

Art. 7º O Ibama poderá adotar procedimentos simplificados para as atividades
e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, ensejando na
manifestação simplificada da Funai nas etapas de licenciamento ambiental.

§ 1º Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para
pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes
de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental
competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de
empreendimentos ou atividades.

§ 2º O Ibama, verificando que a atividade ou empreendimento não é
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os
estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 8º Empreendimentos e atividades que já estejam em operação antes da
publicação desta Instrução Normativa, sem o devido processo de licenciamento ambiental,
e que não se enquadrem na Instrução Normativa nº 15, de 18 de maio de 2018, do Ibama,
devem ser submetidos à regularização ambiental a partir da publicação desta Instrução
Normativa.

Art 9º Deverá ser elaborado Relatório de Controle Ambiental e respectivo Plano
de Controle Ambiental - RCA/PCA, englobando a socioeconomia indígena nos estudos e
plano básico de forma simplificada, de forma que se traga a devida celeridade na mitigação
dos impactos ambientais relativos ao empreendimento.

Art. 10 Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a legislação legal e infralegal
que regula o licenciamento ambiental federal, em relação aos critérios e aos
procedimentos não previstos na presente norma.

Art. 11 Esta Instrução Normativa Conjunta entra em vigor uma semana depois
da data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA
Presidente da Fundação Nacional do Índio

EDUARDO FORTUNATO BIM
Presidente do Ibama
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