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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 7ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2018.
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da
seara ambiental.
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações,
matérias e trabalhos realizados.
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental,
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste
periódico.
Boa leitura!
Com meus cumprimentos,

Cristina Seixas Graça
Promotora de Justiça
Coordenadora do CEAMA
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NOTÍCIAS DO MPBA
População ribeirinha participa de homenagem a promotora de Justiça e
audiência pública sobre agrotóxicos
01/08/2018
Uma sessão especial da Assembleia
Legislativa da Bahia (Alba), realizada na
manhã de hoje, dia 1º de agosto, na
sede do Ministério Público estadual,
marcou a entrega da Comenda 2 de
Julho à promotora de Justiça Luciana
Khoury. O evento foi realizado no MP
devido ao incêndio que atingiu o
prédio da Alba. A entrega da comenda
mais importante da Assembleia
Legislativa
foi
prestigiada
por
representantes da população ribeirinha
e das comunidades tradicionais da
região da Bacia do São Francisco, além de integrantes dos diversos órgãos que compõem a
equipe que realiza a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) na Bahia, um trabalho desenvolvido
sob a coordenação da promotora de Justiça homenageada, Luciana Khoury. Representando a
procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado, a promotora de Justiça Márcia Teixeira
apresentou a saudação da PGJ, que está em Brasília. “Luciana Khoury é um dos maiores nomes
do nosso quadro atualmente. O sentido da sua vida é promover Justiça estar perto de quem
precisa do seu trabalho. Ela é uma pessoa que constrói pontes e a FPI é um dos exemplos do
grande trabalho que há quase 20 anos ela desenvolve na instituição”, disse a mensagem da
PGJ.
A proposição da comenda à promotora de
Justiça Luciana Gomes foi feita pelo
deputado
estadual Marcelino Galo,
presidente da frente parlamentar
ambientalista da Alba, que destacou a
importância da homenageada na defesa
do meio ambiente e na garantia dos
direitos dos povos tradicionais. Em seu
discurso, a promotora afirmou que a
homenagem
a
ela
deveria
ser
compartilhada com todos os integrantes
da FPI e, sobretudo, com os
representantes das comunidades tradicionais ribeirinhas. “A alegria que sentimos fortalece
ainda mais a nossa responsabilidade para que continuemos juntos na luta pela garantia dos
direitos do meio ambiente e dos povos da Bacia do São Francisco. A participação da população
é decisiva, pois os saberes tradicionais valem tanto quanto os saberes técnicos quando estamos
lutando em prol de causas ambientais”, salientou a promotora de Justiça, que atualmente é
coordenadora do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, do Núcleo de
Defesa da Bacia do São Francisco e da Fiscalização Preventiva Integrada.
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Audiência Pública
À tarde, o MP sediou a audiência pública
que debateu a ‘PL do Veneno e o Desmonte
da Legislação dos Agrotóxicos’. Realizada
pelo Fórum Baiano de Combate aos
Impactos dos Agrotóxicos e pela Frente
Parlamentar Ambientalista, a audiência
discutiu os impactos do PL 6298/02 e as
medidas a serem adotadas para o
enfrentamento do tema. Segundo Luciana
Khoury, coordenadora do Fórum, as
propostas previstas no PL, além de se
apresentarem como um grande retrocesso,
implicarão significativamente no controle da saúde e do meio ambiente da população. Ela
explica que, atualmente, está em vigência no Brasil o tríplice controle (Anvisa, Ibama e
Ministério da Agricultura) para que um produto seja registrado. O Projeto de Lei entretanto
prevê que os pareceres da Anvisa e Ibama não serão vinculativos e, caso não sejam concluídos
no prazo de 24 meses, o produto terá registro temporário no país, independente dos efeitos
que cause. “Não existe um nível seguro de uso de agrotóxico. Qualquer quantidade é perigosa”,
afirmou a promotora de Justiça e acrescentou que “a agricultura familiar é mais saudável,
sustentável e ainda assegura renda à população mais pobre da zona rural”. De acordo com ela,
o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Um número significativo de
agrotóxicos banidos em países da União Europeia ainda são utilizados aqui, informa a
promotora de Justiça. Dos 50 agrotóxicos mais utilizados Brasil, 22 já são proibidos na Europa.
Fotos: Rodrigo Tagliaro (Rodtag)
Fonte: MPBA – Cecom
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Oficina de História em Quadrinhos capacita professores em Vitória da
Conquista
08/08/2018
Professores
de
Vitória
da
Conquista, no sudoeste baiano,
reuniram-se nos dias 31 de julho e
07 de agosto para aprender a
utilizar histórias em quadrinhos
como ferramenta de ensino da
educação ambiental. A Oficina de
História em Quadrinhos foi
promovida no âmbito dos projetos
“Eco Kids” e “Eco Teens” pelo
Ministério Público estadual (MP),
em parceria com a Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia
(Uesb), Núcleo Territorial de Educação (NTE-20) e o município de Vitória da Conquista. Com a
capacitação, espera-se incentivar o uso de ferramentas educomunicativas no Ensino
Fundamental I e II e Ensino Médio. Além de despertar a curiosidade dos alunos pela afinidade
com os quadrinhos, a criação dos personagens e do enredo em uma temática ambiental
estimula a formação do pensamento crítico relacionado ao ecossistema, afirmou a promotora
de Justiça Karina Cherubini.
No total, 36 professores das escolas integrantes dos projetos Eco Kids e Eco Teens participaram
da oficina, que teve todas as vagas preenchidas. O palestrante, professor Doutor Rosalve Lucas
Marcelino, da Uesb, explicou como fazer o enredo, a distribuição dos quadrinhos na folha, a
definição dos personagens e sugeriu, para aqueles que não têm tanta facilidade no desenho, a
personificação de objetos ou formas geométricas como personagens. Na oficina, os professores
criaram personagens para uma história em quadrinhos e aprenderam a utilizar programas de
computação para criar as tirinhas. Ao final do evento, os docentes se comprometeram a utilizar
o conhecimento em sala de aula e preparar os alunos para a produção do Gibi Ambiental sobre
o Parque Municipal Serra do Periperi, nova ação dos projetos Eco Kids e Eco Teens que será
lançada em novembro.
Fonte: MPBA – Cecom
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Município de Umburanas é acionado por irregularidades na gestão dos
resíduos sólidos
13/08/2018
Irregularidades detectadas pelo
Ministério Público estadual na
gestão dos resíduos sólidos em
Umburanas motivaram o promotor
de Justiça Pablo Almeida a ajuizar
três ações civis públicas contra o
Município. Nas ações, ele registra a
existência de lixões, o descarte
irregular dos resíduos de serviços de
saúde e a falta da coleta seletiva de
materiais recicláveis. A situação é de
“extrema gravidade”, destaca o
promotor,
explicando
que
a
administração municipal é a maior responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos e dos
resíduos de saúde. Ele solicita à Justiça que conceda medida liminar para determinar ao
Município que aprove, em caráter de urgência, o Plano Municipal de Gestão dos Resíduos
Sólidos.
Segundo Pablo Almeida, relatório de fiscalização ambiental emitido pelo Instituto de Meio
Ambiente (Inema) constatou que o depósito final do lixo ocorre sem qualquer critério técnico
em Umburanas. Diversas irregularidades são apontadas no documento, como presença de
resíduos de construção civil e de poda, inexistência da coleta seletiva, presença de resíduos de
saúde e de catadores trabalhando sem uso de equipamentos adequados em área onde é
depositado lixo hospitalar e indício de incineração ilegal de lixo. Vistorias também foram
realizadas pelas equipes da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) que confirmaram as mesmas
irregularidades, relata a ação. O promotor de Justiça afirma ainda que diversas foram as
tentativas de resolução extrajudicial das questões. Tanto o Inema quanto o MP emitiram uma
série de recomendações para que os problemas fossem sanados, mas o Município nada fez. Ele
lembra que o Ministério Público identificou, em um único dia, quatro lixões em funcionamento
no município.
Ao abordar a questão dos resíduos de saúde, o membro do MP salienta que a coleta, o
tratamento e a disposição final constituem atividades potencialmente poluidoras, que
pressupõem a realização de estudos de impacto ambiental. Todo descarte deve ser feito de
forma adequada, aplicando-se as técnicas necessárias para que não haja a contaminação do
solo, nem mesmo apresente risco de contaminação à população local, enfatiza, pontuando que
isso não ocorre em Umburanas. No relatório de fiscalização do Inema consta, por exemplo, que
a atividade de catação é realizada de maneira “degradante”, visto que no local é depositado
ilegalmente lixo hospitalar e eletrônico e que os catadores ali trabalham. Depois, eles vendem
os resíduos para “atravessadores” sem qualquer critério técnico. O promotor de Justiça solicita
à Justiça que determine liminarmente ao Município que, no prazo de 30 dias, encerre o
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funcionamento de qualquer lixão localizado fora da sede, concentrando o depósito do lixo em
apenas um local; declare as áreas dos lixões desativados como contaminadas, visto o acúmulo
de gás metano; realize as adequações no lixão que ficará ativo como controle da quantidade e
do tipo de resíduo depositado; cesse imediatamente a queima dos resíduos, disposição dos
mesmos em qualquer que seja o local, dispondo somente em valas escavadas.
O Município deve ainda ser obrigado a, no prazo máximo de 90 dias e mediante procedimento
licitatório pertinente, contratar empresa especializada em coleta, transporte e destinação de
resíduos de saúde; aprovar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos em 30 dias e iniciar, também
neste prazo, a fiscalização da disposição final dos resíduos sólidos provenientes dos
estabelecimentos de saúde municipais, bem como entidades privadas. Além disso, solicita-se à
Justiça que obrigue o Município a realizar o cadastramento de todos os catadores de lixo de
baixa renda no prazo máximo de 30 dias; fornecer a essas pessoas atendimento médico e
exames com vistas a apurar e acompanhar o estado de saúde delas, bem como incluí-las,
provisoriamente, em programas assistenciais. Caso os catadores não estejam organizados em
cooperativa sediada no Município, que disponibilize assessoria jurídica e contábil para isso,
disponibilize ainda galpão para o trabalho dos catadores, efetive a contratação de cooperativas
de catadores de baixa renda para prestarem serviço de coleta seletiva no município. Ao final,
seja determinado ao Município que, no prazo de dois anos, encaminhe todos os resíduos
sólidos a um aterro sanitário regularizado e que elabore, em um ano, Planos de Recuperação
de Área Degradada para aplicar nos locais onde funcionavam os lixões, dentre outras medidas.
Fonte: MPBA – Cecom
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MP-BA adere a termo de cooperação técnica firmado entre CNMP e
Ministério do Meio Ambiente
14/08/2018
O Ministério Público do Estado da Bahia aderiu a
um acordo de cooperação técnica firmado entre
o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e o Ministério de Meio Ambiente (MMA)
que possibilitará a transferência, o acesso, o
compartilhamento, o processamento e a geração
de dados e de informações do Cadastro
Ambiental Rural (Sicar). O termo de adesão foi
assinado pela procuradora-geral de Justiça da
Bahia, Ediene Lousado, em solenidade realizada na tarde de ontem, dia 13, durante o
seminário “Investigação e negociação ambiental: uma abordagem interinstitucional”, no CNMP.
O evento, que tem a finalidade de compartilhar experiências práticas e teóricas referentes às
novas tecnologias utilizadas na investigação ambiental, foi aberto pela procuradora-geral da
República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Dodge.
Segundo a presidente do CNMP, “o Ministério Público quer estar apto a participar das mesas
de negociação com as grandes organizações e compreender as decisões que impactam o meio
ambiente”. Além de Raquel Dodge, compuseram a mesa de abertura do encontro o ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin; o procurador do Trabalho Leonardo Osório
Mendonça (representando o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury); o
conselheiro e presidente da Comissão de Meio Ambiente do CNMP, Luciano Nunes; o
conselheiro e presidente da Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público (UNCMP),
Lauro Machado; e o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha.
Em discurso, Raquel Dodge
afirmou que a questão ambiental
não se restringe à política de
Estado, mas se refere à proteção
dos
direitos
humanos.
"Precisamos entender que o
direito humano ao ambiente sadio
é inalienável", disse. Convidado
para ministrar a primeira palestra
do evento, o ministro Herman
Benjamin afirmou que os temas
tratados no seminário não são
apenas de interesse acadêmico e institucional, mas temas estratégicos para a proteção da
dignidade humana. O evento, que se estende até esta terça-feira, 14 de agosto, tem como
objetivo a promoção do diálogo entre as instituições públicas envolvidas na proteção do meio
ambiente, com a participação do Ministério de Meio Ambiente ( por meio do Serviço Florestal
Brasileiro e do Ibama), Polícia Federal, Poder Judiciário e Ministério Público. A coordenadora do
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Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Ceama) do MP/BA, promotora de Justiça
Cristina Seixas Graça, participa do evento.
Termo de Cooperação
O termo de cooperação técnica
firmado entre o MMA e o CNMP, que
agora ganha a adesão do MP-BA, visa a
harmonização de políticas correlatas ao
Cadastro Ambiental Rural e o
planejamento, execução e controle das
ações administrativas decorrentes, de
modo evitar a sobreposição de papeis
e eventuais conflitos de atribuições.
Por meio dele, o Serviço Florestal
Brasileiro realiza capacitações técnicas
para usuários do Sicar, compartilha metodologias e tecnologias e processa dados e informações
junto ao CNMP.

Workshop traça estratégia de identificação de áreas prioritárias para
regularização ambiental na Bahia
20/08/2018
Um balanço das atividades já realizadas
e o planejamento das ações para 2019
do programa 'Floresta Legal', do
Ministério Público estadual, foram
apresentados e discutidos na tarde da
última sexta-feira, dia 17, durante
reunião realizada no Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente
(Ceama), na sede do MP no CAB, em
Salvador. Entre as principais estratégias
de atuação definidas no workshop, está
a utilização de tecnologias de georreferenciamento e cruzamento de informações cadastrais na
identificação de áreas consideradas prioritárias para a promoção da regularização fundiária e
ambiental de propriedades rurais no estado.
As apresentações foram realizadas pelos gerentes do programa, promotor de Justiça Fábio
Fernandes Corrêa e Jorge Velloso, presidente do Instituto Água Boa, ONG parceira do MP na
execução do programa. Segundo Fábio Corrêa, o programa conta hoje com a adesão de 16
promotores de Justiça, com abrangência de 141 municípios (mais de 34% do total de cidades
no estado). Ele enfatizou a necessidade de elaborar e executar formas de atuação para
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acompanhar os termos de ajustamento de conduta que são propostos com o objetivo de
promover a regularização e recuperação ambientais das propriedades. O promotor pontuou
que o cadastro ambiental dos imóveis rurais é “a porta de entrada para a regularização
ambiental”.
Já Jorge Velloso apresentou como
ocorre a parceria do Instituto com
o MP para a realização da
identificação e análise das áreas
para regularização ambiental,
principalmente
das
grandes
propriedade, pois a partir delas
seria
possível
construir
o
“planejamento de paisagem”,
com conexões e corredores
ambientais. Segundo Velloso, nos
dez anos de parceria entre o MP e
o Instituto já foram delimitados mais de 15 mil hectares de reserva legal. Ele mostrou também
como vem sendo realizado o trabalho de criação de Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (RPPN) na região de Jacobina, em atuação conjunta com o promotor Pablo Almeida. A
ideia é que isso seja realizado também em outras Regionais.
Além dos gerentes do programa, participaram os promotores de Justiça Antônio Maurício
Magnavita (Porto Seguro), Augusto César Carvalho (Lençóis); Julimar Barreto (Santo Antônio de
Jesus); Pablo Almeida (Jacobina, via videoconferência) e Sávio Damasceno (Cachoeira).
Reunião Numa
Na sexta-feira, 17, também foi realizada uma reunião com os promotores de Justiça que
integram o Núcleo da Mata Atlântica, coordenado pelo promotor Fábio Correio. Segundo ele,
foram discutidas questões como a necessidade de capacitação de membros e servidores do
órgão, de reativação do projeto Mata Atlântica e pensado o planejamento de 2019.
Participaram da reunião Aline Salvador (Ilhéus), Antônio Maurício Magnavita, Julimar Barreto,
Oto Almeida Oliveira (Mata de São João) e Yuri Mello (Itabuna).
Fonte: MPBA – Cecom
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Engenhos históricos do recôncavo são visitados pelo MP durante V
Semana do Patrimônio Cultural
21/08/2018
Em comemoração à V Semana do Patrimônio
Cultural, membros e servidores do Ministério
Público estadual visitaram dois antigos
engenhos de cana-de-açúcar do Recôncavo
Baiano na última sexta-feira (dia 17). O
evento, desenvolvido pelo Núcleo de Defesa
do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
(Nudephac), pelo Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente (Ceama) e
pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), teve como objetivo alertar sobre a
importância da preservação patrimonial e mostrar as medidas que estão sendo tomadas com
esta finalidade. O tema da quinta edição foi “Engenhos: Patrimônio e Resistência - Ações de
Preservação”.
Localizado no distrito do Caboto, município de Candeias, o Museu do Recôncavo Wanderley
Pinho, antigo Engenho Freguesia, foi visitado pela manhã. O prédio, que foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1944, encontra-se desativado
em decorrência do avançado processo de degradação. O conjunto edificado possui projeto de
recuperação com obras previstas para início em 2019, de acordo com o Instituto do Patrimônio
Artístico e Cultural (Ipac). Guias explicaram a história e arquitetura do local, que é voltado para
a Baía de Todos os Santos e abrange uma capela com porte de igreja matriz e chaminés
alentejanas. Participante do encontro, Fátima Soledade, museóloga do Ipac, informou que o
acervo do Museu do Recôncavo foi transferido e permanece abrigado em reservas técnicas do
Solar Ferrão e do Palácio da Aclamação.
Tombada pelo Ipac em junho de 2018, a
Fazenda Engenho D'Água, localizada na
zona rural de São Francisco do Conde, foi
percorrida à tarde. A relevância histórica e
arquitetônica do Engenho, que serviu de
abrigo para feridos nas batalhas pela
Independência da Bahia, e os esforços
despendidos para restauro e recuperação
das edificações nele encerradas foram relatados pelo proprietário da fazenda, Mário Ribeiro. O
encontro foi finalizado com uma roda de conversa realizada no fundo do casarão da fazenda. O
promotor de Justiça Edvaldo Vivas explicou os empenhos necessários para a manutenção dos
bens culturais da região, ressaltando que os antigos engenhos são marcos do início da
ocupação do Recôncavo e da formação do Brasil.
Fonte: MPBA – Cecom
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Município de Miguel Calmon se compromete a implementar política de
educação ambiental
27/08/2018
A promoção de ações que visem a
conscientização da população sobre a
importância da preservação do meio
ambiente e o cumprimento da legislação de
proteção ambiental foi um dos compromissos
assumidos pelo Município de Miguel Calmon
junto ao Ministério Público estadual na
quinta-feira, dia 23. Um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) foi assinado
pelo promotor de Justiça Regional Ambiental
Pablo Cordeiro de Almeida e pelo prefeito
José Ricardo Leal Requião para regulamentar
a implementação da política pública de
educação ambiental formal e não formal no
Município.
O esforço de conscientização envolverá
questões relacionadas aos conflitos e
problemas ambientais locais e à valorização das práticas das comunidades tradicionais da bacia
do Rio São Francisco, como índios, quilombolas, geraizeiros, brejeiros, fundos de pasto,
pescadores e pequenos agricultores. Segundo o promotor de Justiça, com a assinatura do TAC,
o Município se comprometeu a criar e manter o Programa Municipal de Educação Ambiental, a
capacitar profissionais das unidades de ensino públicas e das secretarias, atendendo aos
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Além disso, deverá
promover campanhas, cursos, seminários e eventos para a população voltados à valorização e
preservação do meio ambiente natural, cultural e do trabalho, com contextualização das Bacias
Hidrográficas do Rio São Francisco, Itapicuru e Salitre. As ações devem começar a ser
implementadas em caráter permanente a partir de 2019.
A adoção da coleta seletiva em todas as
escolas públicas de Miguel Calmon também
faz parte do compromisso estabelecido
entre o MPBA e a prefeitura do município. As
campanhas de coleta seletiva se estenderão
aos pais dos alunos através de propagandas
em rádio, folhetos e eventos que vão explicar
a forma de separar e guardar os resíduos
recicláveis, além de divulgar os locais de
entrega voluntária. Os resíduos serão
encaminhados à cooperativa de catadores de
baixa renda. O desenvolvimento de um programa de visitação dos alunos das escolas públicas
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ao Parque Estadual Sete Passagens, localizado na cidade, também foi acordado com a
assinatura do TAC.
Fonte: MPBA – Cecom

Nova Edição do “Eco Teens” é lançada em Vitória da Conquista
27/08/2018
O Ministério Público estadual lançou
na última sexta-feira, dia 24, no
município de Vitória da Conquista, a
15ª edição do Jornal Eco Teens. A
edição foi produzida por 850 alunos do
Colégio Estadual José Sá Nunes, dos
ensinos Fundamental I e médio e
Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A
edição, que aborda o tema “Água em
Foco: percorrendo o caminho da água
em Conquista”, traz informações sobre
o rio Verruga, colhidas em pesquisa de
campo. O rio tem sua nascente no Parque Municipal Serra do Piripiri, que é uma unidade de
conservação municipal.
Resultado de uma parceria do MP com a Prefeitura Municipal, a Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (UESB) e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), o lançamento ocorreu no auditório do
Colégio Estadual José Sá Nunes. Participaram do evento a promotora de Justiça Regional
Ambiental, Karina Gomes Cherubini, o secretário estadual de Educação, Walter Pinheiro, a
secretária municipal de Meio Ambiente de Vitória da Conquista, Luzia Lúcia Vieira de Oliveira,
e o coordenador do Núcleo Territorial de Educação (NTE-20), Ricardo Moraes.
Fonte: MPBA – Cecom
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Produtores rurais se comprometem com MP a restaurar 30 hectares de
Mata Atlântica e nascentes na região do Paraguaçu
30/08/2018
A assinatura de 39 Termos de
Ajustamento
de
Conduta
marcou a conclusão da primeira
etapa do projeto ‘Águas do
Paraguaçu
–
Restauração
Ecológica da Microbacia do
Córrego Ibicoara’ ontem, dia 29,
na Promotoria de Justiça
Regional do Alto Paraguaçu, em
Lençóis. Na primeira fase do
projeto que pretende restaurar
30 hectares de Mata Atlântica
na região da microbacia do
Paraguaçu, foram regularizadas
39 propriedades rurais por meio de registro no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais
(Cefir). De acordo com o promotor de Justiça Augusto César Matos, o projeto vai além da
regularização dos imóveis rurais. “Ele conscientiza a comunidade acerca da importância de
preservar, além de implementar os Sistemas Agroflorestais (Safs), que asseguram a
produtividade dessas propriedades aliada à sua preservação ambiental”, afirmou o promotor,
destacando que a região é o último remanescente florestal de Mata Atlântica na região da
Chapada Diamantina.
Com a assinatura dos termos, os proprietários rurais da região se comprometeram a integrar a
segunda etapa do projeto, que consiste no desenvolvimento das ações de recomposição das
áreas degradadas. Sob a supervisão do MP, serão implementadas técnicas de restauração e
monitoramento ecológico das áreas prioritárias para restauração ecológica, que foram
mapeadas na fase de regularização. O processo contempla ainda a capacitação técnica dos
produtores rurais da região em boas praticas agrícolas. Desenvolvido juntamente com o Centro
de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MP (Ceama), o projeto tem como parceiros a
Fundação José Silveira, o Instituto de Permacultura da Bahia e o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Fonte: MPBA – Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
MPF quer que Chesf implante sistema de alerta via SMS para população
ribeirinha sobre vazão do Rio São Francisco
A ação foi ajuizada na Justiça Federal e diz respeito ao funcionamento da Usina Hidrelétrica de
Xingó
02/08/2018
O Ministério Público Federal (MPF) em
Sergipe (SE) pediu na Justiça Federal que
a Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (Chesf) seja obrigada a
implantar um sistema de alerta por
mensagens de texto por meio de
telefones celulares (SMS). A ideia é
informar a população ribeirinha sobre
aumentos de vazão repentinos na Usina
Hidrelétrica de Xingó. O crescimento do
volume de água que a usina libera por
meio das suas comportas aumenta a
correnteza e o nível do rio, podendo causar acidentes como afogamentos, alagamentos e
prejuízos materiais à população.
De acordo com a ação, a Chesf se limita a informar sobre o aumento da vazão por meio de
correspondência para entidades atuantes na região e de informes em seu sítio eletrônico, mas
não possui nenhuma alternativa de amplo alcance que alerte a população, em tempo real,
sobre os aumentos da vazão. O MPF destaca que aumentos repentinos da vazão, provocados
em razão de necessidades operacionais de geração de energia elétrica, “ampliam o risco de
perdas humanas e econômicas para a população que mora após a Usina de Xingó, como
pescadores, marisqueiros, agricultores e até para o próprio poder público municipal,
especialmente para os sistemas de abastecimento público de água.
Para a procuradora da República Lívia Nascimento Tinôco, responsável pela ação, a prática da
empresa para informar a população da ocorrência de contingências que põem em risco a vida
e os bens da população não tem sido suficiente para atender as necessidades daquelas
pessoas. “Os povos ribeirinhos têm direito constitucional à informação quanto a ocorrências
geradas por políticas públicas que interfiram em seu modo de vida”, afirma Lívia Tinôco.
Pedidos – O MPF requereu à Justiça Federal que, em caráter de urgência, obrigue a Chesf a
apresentar, em 45 dias, o levantamento do custo de implantação do sistema de alerta, após
consulta às operadoras de telefonia que atendam os municípios da região, abrangendo a
margem sergipana e a alagoana.
Na ação, o MPF também quer que a Chesf seja obrigada a implementar um sistema de alerta,
via SMS, por meio de cadastramento dos usuários de telefonia celular móvel, para atender a
população localizada nos municípios que estão às margens do Rio São Francisco após o
barramento da Usina Hidrelétrica de Xingó, tanto no lado alagoano como no sergipano.
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O sistema de alerta deve incluir avisos sobre eventos acidentais ou não, que possam gerar
aumento repentino e relevante de vazão, com o objetivo de garantir a informação sobre os
riscos relacionados com o funcionamento da usina pela população potencialmente afetada. As
características das áreas habitadas e a realidade das comunidades abrangidas devem ser
observadas no planejamento e na execução das medidas. A ação pede ainda que participação
dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no planejamento dos
alertas seja garantida.
Confira os municípios abrangidos pela ação:
Sergipe: Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Gararu, Na. Senhora de
Lourdes, Canindé, Amparo do São Francisco, Telha, Propriá, Santana do São Francisco,
Neópolis, Ilha das Flores e Brejo Grande.
Alagoas: Piranhas, Pão de Açúcar, Belo Monte, Traipu, São Brás, Porto Real do Colégio, Igreja
Nova, Penedo e Piaçabuçu.
O processo tramita na Justiça Federal com o número 0803096-89.2018.4.05.8501
Leia mais:
São Francisco: MPF/SE recomenda à Chesf que informe a população sobre aumento repentino
da vazão da Usina Xingó
A pedido do MPF/SE, Justiça determina elaboração Plano de Segurança para Hidrelétrica de
Xingó
Foto Rio São Francisco - Severino Silva / CHESF
Fonte: MPF
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Raquel Dodge ressalta atuação do CNMP para promoção dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU
03/08/2018
A presidente do Conselho Nacional do
Ministério

Público

(CNMP),

Raquel

Dodge, ressaltou nesta sexta-feira, 3 de
agosto, as iniciativas desenvolvidas pelo
CNMP e
alinhadas

pelo Ministério Público
aos
Objetivos
de

Desenvolvimento Sustentável (ODS)
definidos pela Organização das Nações
Unidas. O tema foi destaque em
discurso sobre os desafios do futuro
durante o encerramento do XIV Congresso Estadual do Ministério Público do Rio Grande do
Sul (MP/RS), realizado no município de Gramado.
Ao falar sobre o objetivo relacionado à paz, justiça e instituições eficazes, Raquel Dodge
disse que o Ministério Público contribui para que ele seja alcançado quando combate com
rigor a corrupção e ao atuar para reduzir os índices de homicídio, sobretudo os que atingem
minorias. Para ela, nenhum membro do MP pode ficar inerte, por exemplo, ao dado de que,
no Brasil, a chance de uma pessoa negra ser morta é 23,5% maior que a de uma pessoa
branca.
“A resposta deve vir na atuação firme, seja na análise da investigação de um caso concreto,
seja no exercício do controle externo da atividade policial, seja na promoção de pesquisas,
de levantamentos e de fiscalização constante do nosso sistema prisional. No CNMP, temos
apoiado iniciativas como o projeto Sistema Prisional em Números, que, na mais recente
edição, mostrou, por exemplo, que os presídios brasileiros têm uma taxa de ocupação de
175%”,
afirmou.
Em relação ao ODS que trata do acesso à água potável e ao saneamento básico, Raquel
Dodge destacou que, em março de 2018, no 8º Fórum Mundial da Água, realizado em
Brasília-DF, pela primeira vez na história, o Ministério Público participou das discussões que
tiveram objetivos como a busca de proteção jurídica para a água e a definição de políticas
públicas que afirmem e assegurem o acesso da população a um mínimo necessário para a
sobrevivência. “Naquela oportunidade, lançamos o Instituto Global do Ministério Público
para o Meio Ambiente. Diferente de outros países, o Ministério Público do Brasil tem
atuação ambiental. Esse tema é universal, atravessa fronteiras e interessa a toda a
humanidade", afirmou. "Estou certa de que a atuação global, que será possível com a
consolidação do nosso instituto, fomentará uma cultura do respeito à vida e à pessoa em
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torno de seus direitos fundamentais e, claro, não podemos falar desses direitos sem
incluirmos o acesso à água potável e ao saneamento básico”, disse.
O último objetivo destacado foi o relativo à equidade de gênero. No CNMP, por exemplo, ela
ressaltou que já foram iniciadas tratativas na Secretaria de Direitos Humanos para a
realização de conferências regionais de promotoras e procuradoras de Justiça, a exemplo da
1ª Conferência Nacional das Procuradoras da República, realizada em junho de 2018. “Não
podemos esmorecer no nosso papel de continuar trabalhando a fim de reduzir diferenças e
contribuir para a viabilização de projetos para que a equidade de gênero seja, de fato, uma
realidade
em
nosso
país”,
falou.
Por fim, Raquel Dodge ressaltou que está empenhada, à frente do CNMP e da ProcuradoriaGeral da República (PGR), no equilíbrio de atenção a temas cujas demandas são impostas ao
Ministério Público pela sociedade cotidianamente. “Daí a razão de termos incluído a pasta
de Direitos Humanos nas secretarias ligadas ao gabinete da PGR e do CNMP”.
No evento, Raquel Dodge foi agraciada com a Comenda Dirceu Pinto, em reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido na valorização do Ministério Público gaúcho e brasileiro.
Foto: PG Alves (MP/RS)
Fonte: CNMP

Edição do projeto Eco Kids e Eco Teens promove Oficina de Quadrinhos
para professores
08/08/2018
Nessa terça feira (7), foi realizada, no polo regional da Universidade Aberta do Brasil, uma
oficina de histórias em quadrinhos, com temática ambiental, do projeto Eco Kids e Eco Teens.
A ação, elaborada desde 2014, pelo Ministério Público da Bahia, é voltada a estudantes do
ensino fundamental I e II e tem como objetivo promover a conscientização ambiental através
de práticas pedagógicas.
O palestrante, professor do Departamento de
Geografia da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia (Uesb), Rosalve Lucas, é mestre em Meio
Ambiente e também desenhista e produtor de
charges. “Por essas qualidades, fui convidado pelo
Ministério Público para ministrar essa oficina”,
explica. Ele destaca ainda a preocupação em
disseminar a ideia de sustentabilidade entre as
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crianças: “Por meio da imagem, da linguagem dos quadrinhos, fica mais fácil o
entendimento.”
Responsável pelo projeto na região, a
promotora Karina Gomes Cherubini
conta que há a necessidade de
conscientizar o público infantojuvenil
sobre as boas práticas ambientais,
utilizando uma linguagem acessível e
diversificada, gerando assim um
interesse espontâneo do estudante ao
assunto. Neste ano, a linguagem
escolhida foi a dos quadrinhos.
“Queremos que as pessoas, desde cedo,
reconheçam a importância da preservação. A escolha pelos quadrinhos foi feita para que
venha melhor sensibilizar esse público”, comenta a promotora.
Ela ainda ressalta que as ações da promotoria são de promover ações pedagógicas para
educar a população. “O Ministério Público está atuando hoje principalmente na resolução
dos problemas da comunidade, com um foco maior na prevenção do que na punição”,
garante.
Desenhista e professor da Rede Municipal
de Ensino, Cássio Brito, conhecido
profissionalmente como Pinguim, enfatiza a
qualidade do projeto ao oportunizar o uso
de novas linguagens, como a dos
quadrinhos, em sala de aula. “Conheci o
Ecokids através de um convite, uma vez que
trabalho com aulas de desenho com as
crianças. Esse projeto será um incentivo a
mais para a criação de novas histórias”,
conta Cássio.
O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Educação (Smed),
Meio Ambiente (Semma) e Comunicação (Secom); e contou com a participação de
professores da Rede Municipal de Ensino e de membros do Conselho Municipal do Meio
Ambiente (Commam).
Fonte: PMVC
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"Devemos nos preparar para acelerar as soluções nos desastres
ambientais", diz Raquel Dodge em seminário no CNMP

13/08/2018
"O Ministério Público quer estar apto a
participar das mesas de negociação com as
grandes organizações e compreender as
decisões que impactam o meio ambiente.
Esse evento é inovador em função da
necessidade de que nos capacitemos para
os novos tempos." Com essas palavras, a
procuradora-geral da República e presidente
do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), Raquel Dodge, abriu nesta
segunda-feira, 13 de agosto, o seminário “Investigação e negociação ambiental: uma
abordagem interinstitucional”. Organizado pela Comissão do Meio Ambiente (CMA/CNMP),
em parceria com Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público (UNCMP/CNMP), a
iniciativa compartilha experiências práticas e teóricas referentes às novas tecnologias
utilizadas na investigação ambiental.
Além da presidente do CNMP, compuseram a mesa de abertura do encontro o ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin; o procurador do Trabalho Leonardo
Osório Mendonça (representando o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury); o
conselheiro e presidente da CMA, Luciano Nunes; o conselheiro e presidente da UNCMP,
Lauro Machado; o conselheiro e ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha; e a membro
auxiliar da CMA, Tarcila Gomes.
Em discurso, Raquel Dodge afirmou que a questão ambiental não se restringe à política de
Estado, mas se refere à proteção dos direitos humanos. "Precisamos entender que o direito
humano ao ambiente sadio é inalienável", disse. Convidado para ministrar a primeira palestra
do evento, o ministro Herman Benjamin afirmou que os temas tratados no seminário não são
apenas de interesse acadêmico e institucional, mas temas estratégicos para a proteção da
dignidade humana.
Nas boas-vindas, Luciano Nunes afirmou que as ferramentas consensuais de resolução de
conflitos estão cada vez mais consolidados no meio forense. "Na seara ambiental, uma
investigação bem elaborada é fundamental para que se possa realizar um acordo justo. A
consensualidade carrega três ideias essenciais: a celeridade, a efetividade e a pacificação
social", completou. Já Lauro Machado ressaltou que a grande participação do público na
abertura do evento mostra "o quanto o MP é identificado na defesa da causa ambiental". Ele
defendeu ainda que a temática debatida "vai ao encontro do novo Código de Processo Civil e
do fortalecimento da atuação extrajudicial do Ministério Público".
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O evento, que se estende até esta terça-feira, 14 de agosto, proporciona uma visão global e
interinstitucional dos órgãos envolvidos na proteção do meio ambiente. O assunto será
abordado, por meio de painéis, desde a fase de investigação administrativa, policial e
extrajudicial do MP até a fase de negociação no inquérito civil público, termo de ajustamento
de conduta e durante a ação civil pública.
Instituto Global do MP para o Meio Ambiente
Raquel Dodge também destacou, na oportunidade, os preparativos para a implementação do
Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. O instituto, lançado no 8ª
edição do Fórum Mundial da Água, reúne membros dos Ministérios Públicos do Brasil e do
mundo em torno de temas ligados à proteção dos recursos naturais. A ideia já conta com a
adesão dos Ministérios Públicos de 18 países. Segundo Dodge, "o Instituto será muito
importante para a equalização de estratégias de atuação global na defesa ambiental".
Ainda na ocasião, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio
Ambiente (Abrampa), representada pelo presidente Luis Fernando Cabral, homenageou
Raquel Dodge com a entrega de uma placa, em função da atuação da procuradora-geral da
República em relação à questão ambiental.
Participaram do encontro, também, pelo CNMP, os conselheiros Silvio Amorim e Marcelo
Weitzel, a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva, Ivana Farina, e a secretáriageral, Adriana Zawada.
Veja aqui a programação.
Fonte: CNMP
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Convenção sobre mercúrio é promulgada
Decreto publicado nesta quarta-feira internaliza tratado global de controle da substância
nociva para o meio ambiente e para a saúde humana
15/08/2018
Brasília (15/08/2018) – Foi publicado
nesta quarta-feira o decreto que
conclui a internalização jurídica, pelo
Brasil, da Convenção de Minamata, um
acordo global para controlar o uso do
mercúrio, substância letal para a saúde
humana e para o meio ambiente. Com
a promulgação, as determinações da
Convenção tornam-se compromissos
nacionais oficiais e o Brasil reafirma,
assim, seu comprometimento para
incrementar o aprimoramento da gestão de mercúrio e de seus passivos.
O decreto presidencial finaliza o trâmite obrigatório a que são submetidos os acordos globais
firmados pelo País. Essa era a última etapa necessária depois que o Congresso Nacional
aprovou, em julho de 2017, o texto da Convenção, em um processo conhecido como
ratificação. No plano internacional, o Brasil havia aderido à Convenção de Minamata em
outubro de 2013, na mesma data em que o dispositivo foi adotado no âmbito das Nações
Unidas.
As ações para promover a implementação da Convenção em território brasileiro serão
realizadas a partir da continuidade dos trabalhos realizados pela Comissão Nacional de
Segurança Química (Conasq), coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Além
de integrantes de órgãos públicos federais, a Conasq é composta por representantes do setor
privado e da sociedade civil.
SAIBA MAIS
A Convenção de Minamata tem o objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente
dos efeitos adversos do mercúrio. Os principais pontos incluem a proibição de novas minas
de mercúrio, a eliminação progressiva das já existentes, medidas de controle sobre as
emissões atmosféricas e o incentivo para formalização das atividades de mineração artesanal
e de ouro em pequena escala, bem como para que a mesma ocorra de forma a diminuir os
impactos ambientais e à saúde.
O nome da convenção homenageia as vítimas por envenenamento de mercúrio ocorrido na
cidade japonesa de Minamata, onde uma empresa química lançou, no mar, efluentes com
compostos de mercúrio desde 1930, por cerca de 30 anos. Os primeiros sintomas de
intoxicação por metilmercúrio foram identificados na década de 1950. Estudos apontam que
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quase 3 mil pessoas foram vítimas da doença, das quais 700 morreram pelo envenenamento
e muitas ainda vivem com as sequelas causadas pela intoxicação.
Fonte: MMA

Acordo fortalece gestão hídrica no país
Cooperação Técnica disponibiliza dados do Sistema de Cadastro Ambiental Rural para
aprimorar informações da Agência Nacional de Águas
16/08/2018

Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste - Crédito: Banco de Imagens/ ANA

Brasília (16/08/2018) – Dados sobre recursos hídricos no Brasil serão aperfeiçoados a partir da
utilização das informações contidas no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar). Um
Acordo de Cooperação Técnica (ATC) nesse sentido foi assinado nesta quinta-feira (16/08)
entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB), instituições
vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Na ocasião, também foi assinada, entre o ministério e a ANA, Portaria Conjunta criando
Grupo de Trabalho para coordenar a formulação e a implementação, entre 2021 e 2035, de
um novo Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). O plano é um instrumento de gestão
multidisciplinar e participativo, cujo objetivo é melhorar a disponibilidade hídrica, reduzir
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conflitos pelo uso da água e eventos críticos (secas e cheias) e promover ações para valorizar
a água como bem econômico e social relevante.
Participaram da mesa de honra, o ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, a diretorapresidente da ANA, Christianne Dias Ferreira, o diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro,
Raimundo Deusdará Filho, o secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do
Ministério do Meio Ambiente, Jair Vieira Tannús Júnior. Além dos diretores da ANA Ney
Maranhão, Ricardo Medeiros de Andrade, Oscar de Moraes Cordeiro Netto e Marcelo Cruz.
COOPERAÇÃO
De acordo com o ministro Edson Duarte, a assinatura do acordo significa mais um passo na
consolidação do banco de dados do ambiente rural na perspectiva ambiental. "São mais de
cinco milhões de propriedades já cadastradas", destacou. A diretora-presidente da ANA,
Christianne Dias, disse que o acesso aos dados do Cadastro Rural vai “aumentar ainda mais a
eficiência na condução da missão da ANA”.
Com o acordo de cooperação, a ANA poderá utilizar os dados e informações do Sicar para
produção técnica, já que alguns dos principais usos da água no Brasil acontecem no campo,
como a irrigação e uso animal, responsáveis respectivamente pelo consumo de 67,2% e
11,1% das águas captadas dos corpos hídricos do país, segundo o Conjuntura dos Recursos
Hídricos no Brasil.

Além disso, a Agência poderá usar os dados e informações na elaboração dos relatórios
anuais do Conjuntura, em planos de recursos hídricos e demais estudos de planejamento.
O acesso aos dados do CAR também será útil para os trabalhos de regulação da Agência, na
medida em que também refina as áreas outorgadas para irrigantes, além de facilitar a
fiscalização. Além disso, vai fornecer informações sobre nascentes, áreas onde são
necessárias a recuperação de APPs (Áreas de Proteção Permanentes) e onde há déficit de
reserva legal, informações estratégicas para o programa Produtor de Água da ANA, de
recuperação de áreas rurais que usa a modalidade de pagamento por serviços ambientais,
para garantir a preservação de nascentes e APPs em propriedades rurais.
SISTEMAS
Raimundo Deusdará, diretor do SFB, reforçou que a disseminação das informações legitima o
CAR, que se fortalece como ferramenta de gestão florestal e territorial. O acordo prevê
transferência, acesso, compartilhamento, processamento e geração de dados e informações
do Sistema.
O Sicar foi criado por meio do Decreto n° 7.830/2012 e definido como sistema eletrônico de
âmbito nacional destinado à integração e ao gerenciamento de informações ambientais dos
imóveis rurais de todo o país, destinadas a subsidiar políticas, programas, projetos e
atividades de controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
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desmatamento ilegal. Entre os objetivos do sistema, estão receber, gerenciar e integrar os
dados do CAR de todos os entes federativos.
Criado pela Lei nº 12.651/2012, o CAR é o primeiro passo para regularidade ambiental do
imóvel e integra as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às
Áreas de Preservação Permanente (APPs), Reserva Legal, uso restrito, remanescentes de
florestas, demais formas de vegetação nativa e áreas consolidadas. Com a medida, o estado
forma uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico, além do combate ao desmatamento.
Fonte: MMA

Divulgada a lista dos selecionados para Capacitação em Negociação em
Causas Complexas Ambientais
16/08/2018
O Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) divulga nesta quinta-feira, 16 de
agosto, o resultado do processo seletivo dos
participantes do “Curso de Capacitação em
Negociação
em
Causas
Complexas
Ambientais”, que acontecerá no Plenário do
CNMP, nos dias 23 e 24 de agosto. O evento
é uma iniciativa da Secretaria de Direitos
Humanos do Conselho, da Comissão de Meio
Ambiente (CMA/CNMP) e da Unidade
Nacional de Capacitação do Ministério Público (UNCMP).
O treinamento, com carga horária de até oito horas por dia, será ministrado pelo professor
Yann Duzert. Ele é PhD e um dos maiores experts mundiais em negociações ambientais, com
mais de 15 livros publicados em cinco países. Possui também pós-doutorado em gestão de
conflitos na área ambiental pelo Massachusetts Institute of Technology.
O evento visa a consolidar, na área ambiental do Ministério Público brasileiro, uma política
permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos de autocomposição. A medida
é primordial para a adequada e eficiente resolução de conflitos complexos que geralmente
envolvem danos imensuráveis, compostos por lesões difusas, coletivas e individuais
homogêneas, ao meio ambiente e à sociedade.
Para acessar resultado da seleção, clique aqui.
Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail uncmp@cnmp.mp.br.
Fonte: CNMP
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Segunda Turma reconhece pré-questionamento ficto e determina
demolição de obra em área de preservação
17/08/2018
Com amparo no artigo 1.025 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que admite o préquestionamento ficto de matéria jurídica levantada em embargos de declaração rejeitados
no tribunal de origem, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reformou
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) para determinar a demolição de
uma edificação erguida em área de preservação permanente (APP) nas margens do rio ItajaíAçu e determinar a recomposição do espaço natural.
O pré-questionamento ficto ocorre quando a parte aponta omissões em embargos
declaratórios que são rejeitados pela corte de origem, mas tais omissões são reconhecidas
pelo STJ. Nesses casos, segundo o artigo 1.025 do CPC, o recurso especial é cabível em
relação aos pontos levantados nos embargos, e o STJ pode decidir sobre eles ainda que o
tribunal de segunda instância não tenha emitido juízo de valor a respeito da matéria.
A questão processual foi debatida durante o julgamento de recurso interposto pelo Ibama
em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de exigir a
demolição de obra em APP e a recuperação da área.
Omissões importantes
Segundo o relator do recurso, ministro Og Fernandes, o TRF4 de fato se omitiu – como
sustentou o Ibama – no exame de teses relevantes arguidas nos embargos de declaração,
particularmente em relação à inaplicabilidade da teoria do fato consumado e à inexistência
de direito adquirido a degradar o meio ambiente.
“Na espécie, o recorrente questionou elementos jurídicos relevantes que não foram
apreciados de forma explicitamente fundamentada pela instância ordinária”, disse o ministro,
observando que, em tais situações, conforme prevê o artigo 1.025, os elementos tidos como
omissos passam a fazer parte do acórdão recorrido, ficando assim atendida a exigência do
pré-questionamento.
Súmula
De acordo com o relator, a Súmula 211 do STJ continua válida, mas deve ser interpretada à
luz do Enunciado Administrativo 3 do tribunal, segundo o qual os requisitos de
admissibilidade do CPC/2015 são exigidos nos recursos interpostos contra decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016 (data de vigência do novo código).
Assim, segundo Og Fernandes, a súmula – que considera inadmissível a questão recursal não
debatida pelo tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos – “se mantém
irretocável perante a análise de recurso especial cuja decisão combatida foi prolatada
durante a vigência do antigo codex processual (CPC/1973). Contudo, quando o apelo nobre é
interposto contra aresto publicado na vigência do novo CPC, torna-se imperioso o
reconhecimento do pré-questionamento ficto, consagrado no artigo 1.025”.
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Demolição necessária
Quanto à infração ambiental que motivou o recurso, o ministro afirmou que não basta
impedir novas construções ou determinar medidas compensatórias; é preciso demolir a
construção, devido à inaplicabilidade da teoria do fato consumado nessas situações.
“A simples manutenção da edificação irregular em área de preservação permanente elidiu o
ecossistema e a paisagística do local. Desse modo, para assegurar a função ecológica da APP,
a demolição é medida que se impõe”, disse ele.
Og Fernandes disse que a responsabilização pela recomposição da área de preservação é
objetiva, fundada na teoria do risco integral. Ele lembrou que, em questões relacionadas ao
meio ambiente, deve haver a preponderância dos princípios da precaução e do poluidor
pagador, “impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações”.
O ministro citou a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981), na qual a
atividade ruinosa do poluidor corresponde a uma indevida apropriação pessoal de bens de
todos. A regulamentação, segundo Og Fernandes, substituiu o princípio da responsabilidade
subjetiva, fundamentado na culpa, pelo da responsabilidade objetiva, fundamentado no risco
da atividade.
Direito inexistente
O relator explicou ainda que a aplicação da teoria do fato consumado equivale a perpetuar
um suposto direito de poluir, o que vai contra o postulado do meio ambiente equilibrado –
bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida.
Para o ministro, a proteção do direito adquirido não pode ser suscitada para mitigar o dever
de salvaguarda ambiental, não servindo para justificar o desmatamento da flora nativa, a
ocupação de espaços protegidos pela legislação, muito menos para autorizar a manutenção
de conduta potencialmente lesiva ao meio ambiente.
Og Fernandes destacou a aprovação pela Primeira Seção do STJ, em maio de 2018, da Súmula
613, segundo a qual “não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de
direito ambiental”.
Leia o acórdão.
Fonte: STJ
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Apresentada proposta de resolução para tornar definitiva a Comissão do
Meio Ambiente do CNMP
28/08/2018
O conselheiro do Conselho Nacional do
Ministério Público Luciano Nunes Maia (na
foto, primeiro à direita) apresentou
proposta de resolução com o objetivo de
tornar definitiva a Comissão do Meio
Ambiente (CMA) do CNMP. A apresentação
foi feita nesta terça-feira, 28 de agosto,
durante a 13ª Sessão Ordinária de 2018.
Segundo Luciano Nunes Maia, que também
exerce o cargo de presidente da CMA, “o fundamento que alicerça a presente proposta é,
especialmente, a necessidade permanente de se garantir, através da atuação do Ministério
Público brasileiro, a efetividade dos princípios constitucionais e das diretrizes das políticas
públicas ambientais positivadas em nosso ordenamento jurídico, assim como nos tratados e
declarações editadas pelos órgãos nacionais e internacionais voltados para a proteção ao
meio ambiente”.
O conselheiro explicou que a comissão foi criada em 2016 pela Resolução CNMP nº 145, que
estipulou um prazo, que poderia ser prorrogado caso houvesse necessidade, de dois anos de
vigência para a CMA/CNMP. “Observamos que a função desta comissão de fortalecer,
integrar e aprimorar a atuação do Ministério Público na área de defesa do meio ambiente é
contínua e duradoura, não podendo se delimitar a um curto período. A necessidade de se
fortalecer a unidade ministerial é constante”, falou Luciano Nunes Maia.
A CMA/CNMP tem como objetivo integrar, fortalecer e aperfeiçoar a atuação do Ministério
Público brasileiro, com a finalidade de facilitar o desenvolvimento de planejamentos e
práticas coordenadas para atingir resultados eficientes na proteção do meio ambiente.
Clique aqui para ver a íntegra da proposição.
Meio ambiente como prioridade
Após a apresentação da proposição, a presidente do CNMP, Raquel Dodge, destacou como a
questão ambiental é priorizada em sua gestão, ressaltando a realização do Seminário Água,
Vida e Direitos Humanos, em dezembro de 2017, pelo Conselho. Ela também falou que a
próxima edição desse evento está prevista para outubro de 2018.
Além disso, Dodge citou a realização, no CNMP, na última semana, do “Curso de Capacitação
em Causas Complexas Ambientais”, que visou a consolidar, na área ambiental do Ministério
Público brasileiro, uma política permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos
de autocomposição. Um processo seletivo selecionou trinta membros que atuam em causas
complexas na área de defesa do meio ambiente para participarem do evento. O treinamento
30

foi ministrado pelo professor Yann Duzert, um dos maiores experts mundiais em negociações
ambientais.
Por fim, Raquel Dodge afirmou que pretende fundar, até maio do próximo ano, o Instituto
Global do Ministério Público para o Meio Ambiente, que reunirá instituições do Ministério
Público do mundo inteiro para que seja trabalhada a introdução, nas legislações domésticas,
de normas de proteção ambiental muito próximas dos tratados e convenções internacionais
mais modernos que existem.
Despedida
Por aclamação, foi aprovado pelo colegiado do CNMP um voto de louvor, proposto por
Luciano Nunes Maia, a membro auxiliar da CMA/CNMP, promotora de Justiça Tarcila Gomes,
que deixará a comissão para a realização de curso de pós-graduação no exterior.
“Pela dedicação, esmero e devoção demonstrados pela doutora Tarcila à frente dos trabalhos
da comissão, ela merece todo nosso aplauso. Peço que este voto de louvor seja registrado
nos assentamentos funcionais dela na Procuradoria de Justiça de Goiás”, falou Luciano Nunes
Maia.
Fonte: CNMP
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PEÇAS PROCESSUAIS


Portaria Conjunta nº 009/2018 (Inquérito Civil n° 003.9.186927/2017) – que visa
investigar a criação e implantação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, de forma
Democrática e participativa, visando a fiscalização a transparência do serviço de
transporte do Município de Lauro de Freitas, a política tarifária e a garantia do respeito
aos direitos aos usuários, com base na Lei n° 12.587/2012 [Ivana Silva Moreira, Maria
Augusta Santos de Carvalho e Patrícia Peixoto de Mattos – Promotoras de Justiça]
<download>



Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Educação Ambiental – Objeto:
Regularização da responsabilidade do Poder Público municipal na implementação da
educação ambiental [Promotoria de Justiça Regional de Jacobina] <download>

PUBLICAÇÕES


Lei nº 13.683 de 19 de Junho de 2018 - Altera as Leis nºs 13.089, de 12 de janeiro de
2015 (Estatuto da Metrópole), e 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana <ver publicação>



Conservação Estratégica – Documento de Trabalho (Abr. 2018) – Os valores dos
serviços ecossitêmicos dos manguezais brasileiros, instrumentos econômicos para a
sua conservação e o estudo de caso do Salgado Paraense <ver publicação>



Decreto nº 9.336 de 5 de abril de 2018 - Cria o Parque Nacional do Boqueirão da Onça,
localizado nos Municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho e Campo Formoso, Estado
da Bahia <ver publicação>



Decreto nº 9.337 de 5 de abril de 2018 - Cria a Área de Proteção Ambiental do
Boqueirão da Onça, localizada nos Municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho,
Campo Formoso, Umburanas e Morro do Chapéu, Estado da Bahia <ver publicação>



Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018 – Altera a Resolução CEPRAM nº
4.327, 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre as atividades de impacto local de
competência dos Municípios, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate da
poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar n°
140/2011, e dá outras providências. <ver publicação>
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JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA – DIREITO AMBIENTAL
SÚMULA N. 613
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
Primeira Seção, aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018 (Informativo n. 624).

RECURSOS REPETITIVOS – DIREITO AMBIENTAL
Processo: REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção por
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 (Tema 405)
Ramo do Direito: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL
Tema: Poder de polícia. Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira sem
autorização. Art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998. Art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999.
Liberação condicionada ao pagamento de multa. Inviabilidade. Liberação condicionada ao
oferecimento de defesa administrativa. Possibilidade. Fiel depositário na pessoa do
proprietário. Tema 405.
Destaque: O art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (redação original), quando permite
a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o
que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o
referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do
proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada
defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo,
mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm),
observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação
estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).
Informações do Inteiro Teor: Cinge-se a controvérsia a analisar a compatibilidade entre as
disposições da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais - LCA) e a redação original do
Decreto n. 3.179/1999. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina, de forma peremptória, a
alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu turno, a
legislação infralegal possibilita a liberação dos veículos e embarcações apreendidos pela prática
de infração administrativa ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de
defesa. A redação original do art. 2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte, do Decreto n. 3.179/1999,
que prevê a possibilidade do pagamento de multa, constitui verdadeira inovação no
ordenamento jurídico, destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs. IV e VI do art.
84 da CR/88. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e
simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Especialmente em
situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa seria incabível o
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perdimento do bem. Para estes casos, é constitucional admitir que a apresentação de defesa
administrativa impeça a imediata alienação dos bens apreendidos, pois esta conclusão
necessariamente deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a
Administração e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e
embarcações ficariam depositados em nome do proprietário. Este recorte na ilegalidade do
Decreto n. 3.179/1999 (redação primeva) é tão importante que o superveniente Decreto n.
5.523/2005, o qual deu nova disciplina à matéria, acabou consagrando-a, de modo que "os
veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade
ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua alienação". Além
disso, a aplicação da LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código de
Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e ss. do CPP, existem regras próprias, as quais
também guardam consonância com o dever de promover o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as da Lei n.
9.605/1998 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de
veículos e embarcações utilizadas como instrumentos de crime. Este regramento também nada
dispõe sobre a possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao proprietário que
assume sua guarda e conservação na condição de depositário fiel. Acontece que, ao contrário
da imediata restituição dos bens apreendidos ao proprietário ou sua alienação, a instituição da
liberação com ônus de depósito é perfeitamente compatível com as previsões dos arts. 118 e
ss. do CPP. Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 25, § 4º, da LCA, na forma
como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/1999 (na redação original e conforme o Decreto n.
5.523/2005), e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação firmada nos casos
em que, além de infração administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime
ambiental. Então, qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração
administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do devido processo legal.
No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das regulamentações da Lei n.
9.605/1995; no segundo caso, do modo como previsto no CPP, sendo facultada, pela
peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), as inflexões da LCA e decretos no que for
compatível (p. ex., a liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome)
(Informativo n. 625).

DIREITO AMBIENTAL – CORTE ESPECIAL
Processo: APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 02/05/2018, DJe
10/05/2018
Ramo do Direito: DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL
Tema: Crimes ambientais. Termo de ajustamento de conduta. Denúncia. Justa causa.
Recebimento.
Destaque: A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede
a instauração de ação penal.
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Informações do Inteiro Teor: As Turmas especializadas em matéria penal do STJ adotam a
orientação de que, em razão da independência das instâncias penal e administrativa, a
celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a persecução penal,
repercutindo apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da pena. Nesse sentido: AgRg
no AREsp 984.920-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/08/2017 e HC
160.525-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/03/2013. Assim, "mostra-se irrelevante
o fato de o recorrente haver celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual
o Parquet, dispondo de elementos mínimos para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que
as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial " (RHC 41.003-PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 03/02/2014). Desse modo, a assinatura do termo de ajustamento de conduta,
firmado entre denunciado e o Estado, representado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das
condutas imputadas ao acusado (Informativo n. 625).

DIREITO AMBIENTAL – TERCEIRA SEÇÃO
Processo: EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado em
11/04/2018, DJe 20/04/2018
Ramo de Direito: DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PENAL
Tema: Crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998. Natureza formal do delito. Realização de perícia.
Desnecessidade. Potencialidade de dano à saúde.
Destaque: O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza
formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da
conduta delitiva.
Informações de Inteiro Teor: Cinge-se a controvérsia a saber se é necessária a realização de
perícia técnica para a comprovação do dano efetivo à saúde humana no que tange à
caracterização de crime ambiental consubstanciado em causar poluição de qualquer natureza.
Quanto ao ponto, o acórdão embargado entendeu que "o delito previsto na primeira parte do
art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a
conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana". Já para o acórdão
paradigma, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui
natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente
para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico e,
consequentemente, a realização de perícia" (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014). Deve
prevalecer o entendimento do acórdão paradigma e nos casos em que forem reconhecidas a
autoria e a materialidade da conduta descrita no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a
potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configuração da conduta delitiva,
haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.
(Informativo n. 624).
*Consulte Informativos em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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SUGESTÃO DE LEITURA
Meio Ambiente e Mobilidade Urbana - Vol. 22 (Autor: Silva, Eduardo Fernandez. Editora:
Senac São Paulo. Publicação: 2014)¹
Descrição: Neste livro, a convergência de duas importantes áreas de conhecimento propícia
uma interação de fundamental interesse para os leitores. 'Meio Ambiente & Mobilidade
Urbana', de Eduardo Fernandez Silva, traz uma contundente reflexão sobre um tema que está
no cerne de discussões, projetos e manifestações em todo o país. Nas pequenas e nas grandes
cidades, o transporte se confunde com qualidade de vida, e esta obra, ao apresentar iniciativas
adotadas em outras partes do mundo e comentar sobre a legislação brasileira nas diversas
interfaces do tema, permite ao leitor compreender como o futuro da mobilidade se constrói
sobre as heranças físicas, institucionais e culturais da história e depende de decisões tomadas
no cotidiano - tanto no âmbito individual quanto no coletivo. Este é o vigésimo segundo título
da Série Meio Ambiente, lançamento do Senac São Paulo que, pela mútua intervenção de
disciplinas, analisa aspectos ecológicos essenciais.

Engenharia de Infraestrutura de Transportes - Uma Integração Multimodal (Autores: A. Hoel,
Lester e outros. Editora: CENGAGE. Publicação: 2017)¹
Descrição: A característica peculiar deste livro é a sua abordagem multimodal e integrada dos
sistemas de transporte, fundamentada na engenharia de transportes. A seleção dos tópicos
dos capítulos engloba as áreas profissionais mais importantes, incluindo o transporte na
sociedade; os modelos de sistemas; as características dos condutores, dos veículos e da via; a
análise da capacidade; o planejamento e a avaliação; o projeto geométrico das vias; o projeto
estrutural do pavimento; a segurança e a tecnologia da informação. Engenharia de
Infraestrutura de Transporte fornece uma visão geral do transporte em vez de enfatizar um
modo específico em detalhes.

Economia e Planejamento Dos Transportes (Autor: Senna, Luiz Afonso dos Santos. Editora:
Elsevier. Publicação: 2014)¹
Descrição: O livro tem por objetivo apresentar os princípios econômicos que regem e baseiam
as decisões em transportes, quer seja em suas dimensões de infraestrutura, planejamento ou
operação, considerando a totalidade das modais envolvidas (aéreo, hidroviário, ferroviário,
rodoviário, urbano, etc.). Transporte insere-se entre as chamadas utilidades (utilities) e seu
estudo requer a compreensão dos princípios econômicos, visto tratar-se (a exemplo do setor
de energia elétrica, das comunicações, da água e esgoto, entre outras, e mais recentemente da
informática e internet) de infraestrutura vital para o desenvolvimento dos países. A estrutura
do livro inclui os seguintes tópicos: Transporte e a economia; Análise da demanda por
transportes; Oferta de transportes (custos, aspectos tecnológicos, etc.); Mercados (relação
entre oferta e demanda e caracterização dos principais tipos de mercados no setor, como
oligopólios e monopólios); Preços nos mercados de transportes; Externalidades em
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transportes; Avaliação de projetos de transportes; Investimentos em transportes; Regulação
em transportes.

Planejamento de Transportes - Conceitos e Modelos (Autora: Campos, Vânia Barcellos
Gouvêa. Editora: Interciência. Publicação: 2013)¹
Descrição: A proposta deste livro é introduzir profissionais e estudantes no conhecimento
do processo de Planejamento de Transportes, apresentando conceitos e modelos que
constituem a base para o entendimento desse processo, também importante no
desenvolvimento de planos diretores urbano e regional. Com este objetivo, o livro apresenta
inicialmente uma visão geral do Planejamento de Transportes, mostrando os diferentes
processos relacionados com a abrangência do estudo que se pretende desenvolver, além de
questões importantes vinculadas a interação que existe entre os transportes e o
desenvolvimento de uma região. Em seguida, são apresentados os modelos e técnicas de
estudo da demanda de transporte que são a base para desenvolvimento de planos e
estratégias de melhoramento da mobilidade e acessibilidade urbana ou regional.

____________
¹ adquiridos pelo CEAMA em 2018.
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