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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 8ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017. 
 
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 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

http://www.mpba.mp.br/area/ceama
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama.html
http://www.mpba.mp.br/area/ceama/boletim
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NOTÍCIAS DO MPBA 

Resultados da FPI no Baixo Paraguaçu são apresentados em audiência 

pública                             

                           31/07/2017 

 
Os resultados da 3ª Etapa da 

Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), 

realizada entre os dias 16 e 28 de 

julho, na Bacia do Rio Paraguaçu, 

foram apresentados a mais de 200 

pessoas no Município de Cachoeira 

durante audiência pública realizada na 

última sexta-feira (28). A FPI é uma 

ação conjunta entre o Ministério 

Público estadual e instituições 

parceiras e foi realizada nos 

municípios de Cruz das Almas, 

Cachoeira, São Félix, Muritiba, 

Saubara, Conceição da Feira, Cabeceiras do Paraguaçu, Santo Amaro, Salinas da Margarida e 

Maragojipe.  

 

Durante os dias de atuação, 

foram identificadas diversas 

ocupações irregulares com 

edificações em alvenarias em 

toda extensão das margens do 

rio e lâmina d'água. Também 

foi constatado pela equipe 

técnica que áreas já autuadas 

e embargadas pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversi dade 

(ICMBio) ainda permanecem edificadas. Foram verificados ainda plásticos, sucatas de 

eletrodomésticos, restos de material de construção e outros produtos  não biodegradáveis nas 

margens,  no mangue  e boiando nas águas, além de desmatamento em vegetação ciliar e 

supressão de mangues. Pesca com explosivos e outras modalidades predatórias, realizadas em 

momentos específicos das marés, assim como a proliferação do “Coral Sol” também foram 

detectadas durante a operação.  

 

Segundo o promotor de Justiça Thyego de Oliveira Matos, “ao final de 14 dias de operação, 

constataram-se vários danos ambientais na região fiscalizadas, como supressão de vegetação 

em áreas de preservação, ocupação indevida de manguezais, vários loteamentos com 

irregularidades, uma persistente cultura de aprisionamento de animais silvestres e conflitos 
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entre comunidades tradicionais de 

quilombolas e fazendeiros na região”. 

O promotor de Justiça salienta “que 

com os relatórios de fiscalização 

concluídos, será possível instaurar, 

no âmbito do MP baiano ou do MP 

Federal, as medidas cabíveis e 

buscar, ao final, uma melhoria da 

qualidade ambiental e na vida dos 

povos da região". 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

Projeto ‘Eco Kids’ dá origem a documentários em Itanhém            

                             

                            03/08/2017 

Em Itanhém, a 890 quilômetros de Salvador, o projeto ‘Eco Kids’, implantado pelo Ministério 

Público estadual, servirá de base para a produção de um documentário “inclusivo”. O material 

será elaborado a partir da 2ª edição do Eco Kids em 2017, projeto que será desenvolvido por 

alunos do ensino fundamental e alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(Apae) de Itanhém. A primeira edição, lançada em 09 de junho, envolveu 85 alunos em sua 

produção e abordou a temática “A Natureza não tem cópia, preserve o original”. Um 

documentário foi produzido sobre o projeto pela Secretaria de Educação de Itanhém e pode 

ser encontrado na rede social Youtube. Ele tem 43 minutos de duração e mostra os bastidores 

da produção do trabalho, enfocando desde os preparativos até a conclusão da 1ª edição de 

2017 – ano III, do projeto, que é coordenado no município pelo MP, por meio do promotor de 

Justiça Fábio Fernandes Correa. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38569
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38604
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Ação do MP em Teixeira de Freitas já beneficiou 400 produtores rurais  

                                      

                            04/08/2017 

Mais 20 produtores rurais do extremo sul da Bahia receberam, na sede da Promotoria Regional 

Ambiental de Teixeira de Freitas, seus Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e 

Alteradas (PRADAs). Com a certificação, já chega a 400 o número de produtores rurais 

beneficiados por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado há mais de seis anos 

com empresas de celulose da região. “É um número expressivo e demonstra que o Ministério 

Público está no caminho certo para reverter o quadro de desrespeito à legislação ambiental  

nos imóveis rurais da região”, comemorou o coordenador do Núcleo de Defesa da Mata 

Atlântica (Numa), promotor de Justiça Fábio Fernandes Correa. 

O TAC prevê que as empresas de celulose façam uma análise técnica dos imóveis em que 

fomentam a atividade de plantio de eucalipto e elaborem em PRADA com base nos métodos 

referendados pelo  Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Por fim, as empresas ainda 

arcam com o custeio de mudas nativas caso seja necessário o plantio nas áreas degradadas. 

Dentre os objetivos do acordo está a adequação ambiental dos imóveis rurais do extremo sul 

da Bahia. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

Seminário discute gestão de resíduos sólidos e situação de catadores de 

material reciclável em Jequié                 

                                    04/08/2017 

O Ministério Público estadual realiza no próximo dia 10, das 8h às 12h, na Associação 

Comercial e Industrial de Jequié, o seminário “Resíduos sólidos e a inserção socioeconômica 

dos catadores de materiais recicláveis”. Realizado pelo Centro de Apoio Operacional do Meio 

Ambiente e Urbanismo do MP (CEAMA) e a Promotoria Regional de Jequié, o evento tem como 

objetivo promover a discussão sobre problemas associados à gestão integrada de resíduos 

sólidos e a inserção socioprodutiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. A 

Associação está localizada na Rua Félix Gáspar. 

A abertura será realizada pelo promotor de Justiça Mauricio Foltz Cavalcanti e outras 

autoridades locais. O evento terá como palestrantes assessores técnicos do Ceama Cristiane 

Tosta e Renavan Sobrinho, que falam, respectivamente, sobre a política nacional de resíduos 

sólidos e os desafios para os municípios e tratamento térmico de resíduos e a representante da 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) Ângela Guimarães, que discorrerá 

sobre a experiência do órgão na inclusão de catadores de recicláveis. Participam também 

cooperativas de catadores de Jequié e Jaguaquara. As inscrições serão fei tas no próprio dia e 

local do evento. 

Fonte: MPBA – Cecom 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38615
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38618
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MP recomenda retirada de letreiro no entorno da Igreja da Missão em 

Jacobina                             

                                    07/08/2017 

 

O Ministério Público estadual recomendou ao Município de Jacobina a retirada de letreiro no 

entrono da Igreja da Missão, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan). Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, autor da recomendação, em 

inspeção realizada pelo MP, “além do letreiro colocado ao lado da igreja, há também 

propaganda da empresa financiadora, bem como existem inúmeros anúncios publicitários 

ilegais por toda a cidade”, destacou. O objetivo da recomendação é a proteção do patrimônio 

cultural do Município. O Município deve adotar as medidas administrativas para prevenir 

impactos aos núcleos históricos tombados ou não, que gozem de especial proteção, bem como 

no entorno de bens culturais protegidos, especialmente nas festas”, ressaltou o promotor de 

Justiça Pablo Almeida. 

No documento, o MP recomendou ao Sistema Municipal de Cultura do Município que, no 

prazo de 30 dias, apresente projeto de lei que contemple os diversos instrumentos e órgãos de 

defesa e promoção do patrimônio cultural tais como registros, inventários, livro de tombo, 

Conselho e Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Além disso, no prazo de 30 dias, o 

Município deve criar livros específicos destinados à proteção especial do patrimônio imaterial 

mediante o registro que reconheça a existência e valor histórico de determinada manifestação 

cultural; montar uma equipe com, no mínimo, três profissionais formados em 

humanidades/ciências sociais e em arquitetura e urbanismo para elaboração de relatório 

técnico sobre a importância histórica dos casarões e outros bens imóveis em Jacobina; e 

instituir força-tarefa a ser integrada por todas as secretarias e órgãos públicos com atuação na 
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matéria, para o início das ações continuadas de fiscalização de todas as publicidades nas vias e 

logradouros públicos e em locais expostos ao público. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

MP promove ações para discutir políticas públicas para atendimento a 

animais domésticos em situação de vulnerabilidade              

                             

                           10/08/2017 

O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Letícia Baird, promoverá entre 

os dias 14 e 17 deste mês, uma série de ações para discutir e efetivar políticas públicas para 

atendimento de animais domésticos e domesticados em situação de extrema vulnerabilidade, 

que vivem nas ‘ruas’ dos municípios de Serrinha, Barrocas, Biritinga e Teofilândia. Além disso, 

serão implementadas atividades de educação ambiental fruto de compromissos firmados pelo 

MP com os quatro Municípios. Segundo a promotora de Justiça Letícia Baird, serão realizadas 

reuniões públicas com a sociedade, representantes do Poder Legislativo e gestores no dia 14, às 

8h30, em Biritinga; dia 15, às 8h30, em Serrinha; dia 16, às 8h30, em Barrocas; e dia 17, às 

8h30, em Teofilândia. 

Também será apresentada uma palestra sobre ‘Benefícios da alimentação escolar vegetariana e 

a racionalização de recursos públicos e ambientais’, pelo nutricionista George Guimarães, 

presidente da Organização Não-Governamental ‘Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos dos 

Animais e Sociedade (Veddas)’, no dia 14, a partir das 14h30, no auditório da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL), em Serrinha. Já nos dias 14, 15 e 16, o nutricionista George Guimarães 

realizará nas escolas públicas de Serrinha um debate sobre direitos dos animais e sociedade. 

Capacitação 

A advogada Carolina Busseni, presidente da Comissão de Bioética e Direito dos Animais da 

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Feira de Santana, e a médica-veterinária 

Lorena Carneiro Barreto farão uma capacitação que contará com a presença de representantes 

da sociedade e Poder Público, onde serão abordados temas como procedimentos policiais e 

identificação de condutas conformadoras de crimes de maus-tratos contra animais, técnicas de 

resgate, primeiros socorros e apreensão de animais. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38623
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38656
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Fortalecimento da imagem do MP é tema de reunião de PGJ com 

coordenadores de Centros de Apoio Operacionais           

                                    11/08/2017 

 

O fortalecimento da imagem do Ministério Público através de ações de comunicação que 

tenham como foco o cidadão foi tema de uma reunião realizada na última quinta-feira, dia 11, 

na sede de Nazaré, pela procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado com os coordenadores 

dos Centros de Apoio Operacionais. Na oportunidade, a chefe do MP baiano pontuou que 

estão sendo definidas ações nacionais de comunicação social para que o Ministério Público 

brasileiro tenha mais credibilidade perante a população e que o momento exige a divulgação 

de resultados da atuação da instituição que impactam na vida das pessoas. Ela pediu o apoio 

dos coordenadores dos Centros de Apoio e da Central Integrada de Comunicação Social 

(Cecom) na identificação e divulgação de iniciativas institucionais em que o Ministério Público 

agiu como “transformador da realidade social”. 

 Participaram da reunião o chefe de gabinete Luís Cláudio Nogueira; o secretário-geral 

Aurisvaldo Sampaio; o secretário-geral Adjunto Artur Ferrari; o coordenador do Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), Adalvo Dourado, e os coordenadores dos Centros 

de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca), Márcia Guedes; Cíveis, Fundações e 

Eleitorais (Caocife), Maria de Fátima Macedo; do Consumidor (Ceacon), Roberto Gomes; de 

Direitos Humanos (Caodh), Márcia Teixeira; de Defesa da Educação (Ceduc), Valmiro Macedo; 

da Saúde (Cesau), Rogério Queiroz; de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), Cristina Seixas 

Graça; Criminal (Caocrim), Pedro Maia; e o coordenador substituto do Centro de Apoio 

Operacional de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp), Luís Alberto Vasconcelos . 

Fonte: MPBA – Cecom 

http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/comunicacao/noticias/1036-fortalecimento-da-imagem-do-mp-e-tema-de-reuniao-de-pgj-com-coordenadores-de-caos
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MP coíbe prática de rinha de galos em Serrinha              

                             

                                    15/08/2017 

 

Seis galos foram resgatados e um homem detido por suposto envolvimento em rinhas de galo 

no povoado de Subaé, município de Serrinha. A atuação articulada entre o Ministério Público 

estadual, a Polícia Militar e a Secretaria de Meio Ambiente de Serrinha identi ficou e 

desmantelou o cativeiro no dia 10. De acordo com a promotora de Justiça Letícia Baird, no local 

foi identificado um “ringue”, além da estrutura completa para a prática de rinha.  

A promotora justificou a ação explicando que o ordenamento jurídico brasileiro tem dentre os 

seus alicerces a não-violência e criticou a posicionamento legal que vem tratando como 

“culturais” práticas como rinhas e vaquejadas. “Esses recentes retrocessos legislativos em 

matéria ambiental que temos enfrentado no Brasil nos úl timos meses, além de desafiarem 

direitos e garantias frutos de conquistas históricas, trazem, dentre outras consequências, a 

equivocada compreensão sobre a amplitude do direito à cultura que, vale frisar, não é 

absoluto”, destacou Letícia Baird. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38684
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Estado e Município sinalizam compromisso com o MP para integração do 

transporte de Salvador e RMS                

                                    15/08/2017 

  

O Ministério Público estadual, Estado e Município deliberaram ontem, dia 14, medidas que 

visam solucionar as questões técnicas e econômicas referentes à integração dos modais 

rodoviário e metroviário de Salvador e região metropolitana. Segundo as deliberações tomadas 

na reunião realizada pela tarde no CAB, o MP encaminhará aos representantes estadual e 

municipal, dentro de 48 horas, uma minuta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Ela 

será discutida em reunião agendada para o próximo dia 22. Estado e Município ficaram de 

responder ao MP no mesmo prazo, contado a partir do recebimento.  

O objetivo principal do TAC é a contratação direta de uma empresa para elaboração de estudos 

técnicos que possam balizar a decisão sobre o valor da tarifa de integração, a isenção de ICMS 

e ISS e outros custos relacionados à integração total dos modais. Para isso, o Estado deve 

encaminhar, em 48 horas, ao Município o Termo de Referência (TR) para a elaboração dos 

estudos. O TR final, que trará os parâmetros para a realização dos estudos, será discutido e 

definido em nova reunião com data ainda a ser definida. 

Segundo a coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo 

(Ceama), promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, antes mesmo da elaboração dos estudos 

sobre o valor das tarifas, foram acordadas e já estão sendo adotadas medidas provisórias como 

a redução do ICMS, até que as novas tarifas sejam aplicadas, e a integração imediata do 

transporte rodoviário metropolitano. “O ganho já conquistado para a população foi a 

integração imediata do transporte coletivo ao sistema metroviário, bem como a integração dos 
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ônibus metropolitanos ao sistema de ônibus municipal, com a redução dos custos para os 

usuários, que pagarão metade do valor atual”, afirmou a promotora.  

Participaram da reunião as coordenadoras do Ceama e do Grupo Especial de Defesa do 

Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa (Gepam), respectivamente promotoras de 

Justiça Cristina Seixas Graça e Rita Tourinho; o promotor de Justiça Adriano Assis, do Gepam, o 

secretário da Casa Civil do Governo da Bahia, Bruno Dauster; o procurador-geral do Estado, 

Paulo Moreno Carvalho; o secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti; o chefe da 

Casa Civil de Salvador, Luiz Carreira; o secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota; além de 

representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), da Procuradoria do 

Estado, da Procuradoria-Geral do Município, do Sindicato dos Rodoviários e da Associação de 

Empresas de Transportes de Salvador (Integra). 

Foto: Paula  Fróes/GOVBA 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/Institucional/noticias/38693
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MP realizará vistoria em imóveis de moradores relocados do Centro 

Histórico                             

                            

                            16/08/2017 

 

O Uma visita técnica será realizada pelo Ministério Público estadual aos 20 imóveis que serão 

entregues até o final deste ano pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia (Conder) aos moradores e proprietários de pontos comerciais do Centro Histórico de 

Salvador, relocados em virtude das obras de revitalização do local. Este foi um dos principais 

pontos deliberados durante reunião realizada na tarde desta terça-feira, dia 15, pelo MP com 

os moradores e   representantes da Conder. O objetivo foi intermediar o conflito  entre as 

partes, tendo em vista a alegação dos moradores de que a Conder estaria descumprindo o 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o MP e teria entregue imóveis em más 

condições de moradia. Segundo a Conder serão entregues 11 unidades até o final de agosto e 

mais nove até dezembro. A retomada do Comitê Gestor e da Comissão de Acompanhamento 

de Obra, previstos no TAC, também foi uma das deliberações da reunião.  

A promotora de Justiça Lívia Vaz, coordenadora do Grupo de Proteção dos Direitos Humanos e 

Combate à Discriminação (GEDHDIS), registrou que a Conder será oficiada para que apresente 

as demandas cumpridas e a justificativa do não cumprimento de determinadas cláusulas do 

TAC.  “Iremos oficiar novamente a Conder, com prazos determinados, para que a mesma 

apresente informações, documentações formais, bem como cronograma de entrega das 

unidades às famílias”. Ela registrou também que “a ideia é que possamos enquanto Ministério 

Público minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que já têm 12 anos de tensões, 

conflitos e anseios que não estão sendo atendidos. Essas famílias precisam ter seu direito à 

moradia digna assegurado e a Conder precisa responder a isso”.  
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A promotora de Justiça Cristina 

Seixas Graça, coordenadora do 

Centro de Apoio às Promotorias de 

Meio Ambiente e Urbanismo 

(CEAMA), presente na reunião, 

registrou que o encontro 

representa um resgate histórico da 

reforma da sétima etapa do 

Pelourinho, visando adequar a 

questão da moradia digna com a 

preservação de patrimônio cultural. 

“O Ceama entende da necessidade 

de uma interferência do MP junto à Conder, que foi quem procedeu essa recuperação, a fim de 

avaliar se as atuações e reformas foram adequadas, se estão atendendo ao projeto original 

autorizado e financiado e se, efetivamente, as pessoas estão conseguindo garantir a sua 

moradia, sua vida, sua história no lugar que merece ser preservado”.  

Participaram da reunião também representantes da Associação de Moradores e  Amigos do 

Centro Histórico (AMACH); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi); estudantes da Universidade Federal da 

Bahia (Ufba) e do Município. 

Fonte: MPBA – Cecom 
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Audiência Pública debate Plano de Mobilidade de Salvador no MP           

                           

                           16/08/2017 

 

A primeira audiência pública promovida pela Prefeitura de Salvador para discutir o Plano de 

Mobilidade Sustentável da capital baiana aconteceu hoje, dia 16, na sede do Ministério Público 

estadual em Salvador. “O MP tem o dever de fiscalizar, implementar e fomentar a execução da 

Política Nacional de Mobilidade, da qual faz parte a elaboração dos planos de mobilidade e o 

planejamento para o transporte público”, destacou a coordenadora do Centro de Apoio 

Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), promotora de Justiça Cristina Seixas 

Graça. A promotora de Justiça afirmou que o Município de Salvador ainda não tinha o seu 

plano, o que já vinha sendo “exigido pelo MP”, através do projeto Movimenta. “O Município 

está preparando o seu plano de mobilidade e isso deve ser feito com a participação social, o 

que tem lugar mediante consultas públicas, oficinas, e nas audiências públicas. Nosso papel 

aqui, como MP, é o de fiscalizar essa participação social, analisar o conteúdo desse plano e 

opinar para adotar providências, caso sejam necessárias”, salientou Cristina Seixas.   

A audiência desta quarta-feira, que 

apresentou um diagnóstico do 

transporte público em Salvador, foi o 

primeiro de três encontros que 

acontecerão até dezembro para 

debater o tema com a população e 

contou com a presença do secretário 

de Mobilidade Urbana de Salvador, 

Fábio Mota. “Para construir o 
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diagnóstico que apresentamos hoje, nós fizemos estudos, seminários, ouvimos todas as classes 

da sociedade civil e hoje apresentamos esse retrato atual da mobilidade da cidade”, afirmou o 

secretário, destacando que 38% da população se locomove a pé em Salvador. Fábio Mota 

chamou atenção também para o fato de que, nos últimos dez anos, boa parte da população 

trocou o transporte público coletivo pelo transporte particular individual. “Isso foi ocasionado 

por fatores como o incentivo da compra de veículos por parte do Governo Federal”, afirmou.  

Dentre os dados destacados pelo 

secretário, um dos que mais chamou a 

atenção da população presente foi o 

aumento do número de veículos em 

Salvador. “Nós já passamos de um 

milhão de veículos. Para se ter uma 

ideia do que isso representa podemos 

afirmar que a cada criança que nasce 

em Salvador são compradas três motos 

e dois carros”. O secretário destacou 

também que o horizonte do plano é 

longo. “Estamos projetando a Salvador de 2049 e isso precisa ser feito com muito cuidado e 

com a devida participação popular”. As próximas duas audiências públicas ocorrem em outubro 

e dezembro, uma para apresentar propostas e soluções e a última para fechar e apresentar o 

projeto. “O Plano deverá ser colocado em prática já em 2018”, frisou Fábio Mota.  

Fotos : Gui lherme Weber de Lima (Rodtag Produtora)  

Fonte: MPBA – Cecom 
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Integrantes do MP participam de atividade educativa sobre patrimônio 

histórico cultural                            

                            

                           18/08/2017 

 

Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico (17 de agosto), 

promotores de Justiça e servidores do Ministério Público estadual participaram durante todo 

dia de hoje (18) de uma atividade educativa voltada para conscientiza-los da importância do 

trabalho desenvolvido pelo MP sobre a temática. Promovida pelo Núcleo de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (NUDEPHAC), a atividade teve início com a visita ao 

Terreiro Mokambo, localizado no bairro do Trobogy e o primeiro tombado na Bahia, onde 

aconteceu uma roda de conversas sobre as religiões de matriz africana. Na oportunidade, o pai 

de santo Taata Anselmo apresentou o memorial ‘Kisimbiê – Águas do Saber’, que conta a 

história da ancestralidade da casa, dos povos bantos e o legado deixado pela história africana.   

 Em seguida, o promotor de Justiça 

Edvaldo Gomes Vivas, coordenador do 

Nudephac; Taata Anselmo e Ana 

Vaneska Santos de Almeida, vice-

presidente do Conselho Estadual de 

Cultura (CEC) e presidente da Câmara 

de Patrimônio Histórico do CEC, 

realizaram palestras sobre a história 

dos terreiros e a convergência de 

saberes transmitidos pelos povos 

africanos. “Quando os adeptos da 
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religião de matriz africana sofrem violência por conta de sua religião, eles procuram o 

Ministério Público e nada melhor do que trazer quem trabalha no órgão para conhecer, 

desmistificar o conceito de terreiro e entender por que ele s são considerados patrimônio 

cultural”, afirmou o promotor de Justiça. 

Para a palestrante Ana Vaneska, “estamos 

passando por um momento muito grave, de 

ascensão de forças conservadoras, de 

intolerância religiosa, que envolve uma 

força bruta que se coloca contra as religiões 

de matriz africanas, e o Ministério Público 

tem uma relevância muito grande na 

manutenção da Justiça no País.”. Ela 

destacou também a importância dos 

promotores de Justiça e servidores do MP, 

que trabalham com a temática, se 

aprofundarem no assunto, tendo “ciência 

de que quando falamos de candomblé não 

estamos falando de uma religião especifica, 

mas sim de acúmulo de legados de diversos povos que vieram da África e só conseguiram a 

autopreservação porque o Candomblé deu sustentação a isso”. Durante a tarde, a equipe do 

MP visitou também o Museu de Gastronomia Baiana, do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial  (Senac), e o Museu Afro Brasileiro, no Pelourinho.  

Fotos :  Erik Sa l les  / Rodtag Produtora  

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

Ministério Público pede que Lajedo do Tabocal regularize Sistema 

Municipal de Meio Ambiente                 

                                     

                           21/08/2017 

Diante das evidências de que Lajedo do Tabocal “não possui um Sistema Municipal de Meio 

Ambiente (Sismuma) devidamente estruturado”, o Ministério Público estadual, por meio dos 

promotores de Justiça Maurício Foltz Cavalcanti, Saulo Rezende Moreira e Lúcio Meira Mendes, 

acionou o Município para que este seja obrigado pela Justiça a “comunicar oficialmente sua 

inaptidão” e pedir ajuda ao Estado da Bahia, com o objetivo de evitar “degradação ambiental 

com danos potencialmente irreversíveis ao Meio Ambiente”. O MP pede ainda que a Jus tiça 

determine ao Município a contratação de uma equipe técnica multidisciplinar, por meio de 

concurso público, para regularizar o Sismuma, bem como a manutenção do Conselho Municipal 

do Meio Ambiente. 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38765
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De acordo com os promotores, que integram a Promotoria de Justiça Regional Ambiental de 

Jequié,   o Município de Lajedo do Tabocal não possui equipe técnica multidisciplinar 

capacitada nem estrutura operacional adequada para realizar as fiscalizações e emissões de 

licenças e autorizações ambientais, sendo “maior a degradação ambiental caso o Município 

realize as atividades para as quais não está preparado”. O fato foi investigado pelo MP que, de 

acordo com os promotores,  chegou a propor um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 

com o objetivo de fazer a regularização extrajudicialmente, não tendo, no entanto, recebido 

resposta positiva por parte do município. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

Acordo com Ministério Público resulta em semana do Meio Ambiente em 

Serrinha                             

                            

                                    21/08/2017 

A cidade de Serrinha recebeu, 

durante a última semana, uma série 

de eventos, com debates e oficinas, 

voltada para a discussão de temas 

sociais como educação, meio 

ambiente e alimentação saudável. As 

ações decorrem de obrigações 

assumidas pelos prefeitos de 

Serrinha, Barrocas, Biritinga e 

Teofilândia em Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) 

firmado junto ao Ministério Público 

estadual, por meio da promotora de Justiça Letícia Baird. 

Entre as ações promovidas, foram realizadas cinco sessões de Cine-Debate com 600 alunos da  

rede pública rural e urbana, sobre a temática “Justiça Ambiental e Sociedade”. O foco das 

discussões girou em torno da responsabilidade socioambiental e da consciência no consumo 

dos produtos de origem animal. Segundo Letícia Baird, trata-se de uma iniciativa inédita, que 

contou com a mediação do presidente da ONG Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos dos 

Animais e Sociedade (Veddas), o nutricionista George Guimarães. Todas as ações ambientais 

compreenderam reuniões públicas com gestores e representantes do poder legislativo dos 

quatro municípios e os conselhos de educação, alimentação escolar, meio ambiente, 

representantes do município de Santa luz, agentes públicos e cidadãos. 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38775
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No último dia 15, foi ministrada uma 

oficina pela advogada e presidente da 

Comissão de Proteção e Defesa Animal 

da OAB de Feira de Santana, Carolina 

Busseni, e pela médica veterinária e 

cooperadora técnica da comissão, 

Lorena Barreto, com participação de 

agentes públicos dos quatro 

municípios. A oficina teve o intuito de 

capacitar guardas municipais, agentes 

comunitários de saúde e agentes de 

endemias, para identificar maus tratos 

contra animais e técnicas de regaste. Também foi realizada uma palestra por George 

Guimarães, que explicou o potencial nutritivo e preventivo a inúmeras doenças da alimentação 

vegetariana. O evento contou com a presença de gestores e equipes das Secretarias de 

Educação e saúde e representantes dos Conselhos Municipais vinculados. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Cobrança de uso de água do Rio São Francisco foi debatida em plenária 

do CBHSF                             

                            

                                    25/08/2017 

 Para discutir a atualização da 

metodologia de cobrança do uso das 

águas da Bacia do São Francisco, o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (CBHSF) realizou hoje, dia 25, 

em Brasília, uma plenária do colegiado. 

A coordenadora do Núcleo de Defesa 

do São Francisco (Nusf) do Ministério 

Público do Estado da Bahia, promotora 

de Justiça Luciana Khoury, participou 

das discussões. A plenária foi 

convocada para discutir a cobrança, que 

é um instrumento de gestão previsto na Lei 9433/97, que estabelece a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. Segundo a promotora, a cobrança é praticada na Bacia do São Francisco 

desde 2010 e não houve qualquer reajuste. Os recursos da cobrança são revertidos para 

melhorias na bacia. Na Bahia, segundo Luciana Khoury, não existe ainda cobrança pelo uso das 

águas das bacias estaduais. 

Fonte: MPBA – Cecom 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38777
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38986
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Audiência pública debate Código Florestal em Salvador            

                              

                                    28/08/2017 

O Ministério Público estadual participou hoje, dia 28, de uma audiência pública na Assembleia 

Legislativa da Bahia, para discutir o Código Florestal e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Na 

ocasião, a promotora de Justiça Luciana Khoury esclareceu que existem muitos problemas 

advindos de declarações falsas na realização do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais 

(Cefir). Logo depois, o Serviço Florestal Brasile iro apresentou os avanços e como está 

funcionando atualmente o CAR. Também foi destacado o trabalho realizado em Teixeira de 

Freitas com o programa Arboretum, por meio do promotor de Justiça Fabio Correa, que almeja 

a conservação, restauração e valorização da diversidade florestal da Mata Atlântica na região 

da Costa das Baleias. O ‘Arboretum’ prevê diversas ações, como a produção de mudas; a 

criação de uma rede de semente; e a instalação de viveiro, herbário, sementeiro e laboratório.  

Durante a audiência, representantes do Instituto Socioambiental Milene Maia apresentaram as 

dificuldades de realização do CAR em áreas coletivas quilombolas. Aldo Rebouças do Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) apresentou como está sendo realizado o Cefir 

na Bahia. “Há muitos problemas como a falta de um plano de análise e fiscalização das 

declarações constantes do Cefir. Embora reconheça a importância do instrumento e a 

necessidade de avanço dessa proposta”, destacou a promotora de Justiça Luciana Khoury.  A  

audiência pública foi convocada pela Frente Parlamentar Ambientalista e pelo deputado 

Marcelino Galo. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Audiência pública discutirá acesso à localidade de Barra de Serinhaém 

durante evento                             

                            

                                     28/08/2017 

O Ministério Público estadual, por intermédio do promotor de Justiça Gustavo Fonseca Vieira, 

realizará uma audiência pública nesta terça-feira, dia 29, às 14h, no município de Ituberá com o 

objetivo de discutir alternativas de acesso à localidade de Barra de Serinhaém, bem como a 

conformidade em relação aos direitos de crianças e adolescentes, consumidores e questões de 

segurança pública do evento intitulado “Universo Paralello”, realizado a cada dois anos na 

região. A audiência tem como base inquéritos civis em curso na Promotoria Regional 

Especializada em Meio Ambiente com sede em Valença e na Promotoria de Justiça de Ituberá. 

A audiência será no salão do júri do Fórum Dr. Barachísio Santos Lisboa. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38992
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39018
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Estado e Município sinalizam acordo sobre tarifa de integração para o dia 

14                               

                                     

                                     28/08/2017 

  

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Estado e o Município de Salvador sobre a 

tarifa de integração do transporte público da capital está previsto para ser assinado junto ao 

Ministério Público estadual no próximo dia 14 de setembro. Essa foi a principal deliberação da 

reunião realizada hoje, dia 28, entre o MP e representantes dos governos estadual e municipal. 

Para esta data, ficou acertado que os termos do acordo seriam discutidos, em encontro 

agendado para as 14h na sede do MP no CAB, já com todas as questões técnicas e jurídicas 

devidamente sanadas. Foi estabelecido aindaum cronograma de reuniões prévias entre os dois 

entes federativos. 

 Na reunião de hoje, o Termo de 

Referência (TR) dos estudos técnicos 

elaborado pelo Estado foi entregue ao 

Município, que deverá devolvê-lo, com 

sugestões, até a próxima sexta-feira, 

1º. Também ficou agendada para 

amanhã, dia 29, reunião entre as 

Procuradorias Gerais do Estado e do 

Município, para que seja realizada uma 

harmonização jurídica das cláusulas 

dos termos do acordo, conforme 

propostas de ambas as partes já apresentadas ao Ministério Público. 
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Participaram da reunião os promotores de Justiça Adriano Assis e Rita Tourinho; o procurador-

geral do Estado Paulo Moreno; a procuradora-geral do Município Luciana Rodrigues Vieira 

Lopes; as procuradoras do Estado Maíra de Souza Queiroz e Verônica Novaes; o diretor da 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Márcio Tourinho; o chefe da Casa Civil 

do Município de Salvador, Luiz Antônio Carreira; o secretário municipal de Mobilidade Urbana 

Fábio Mota; o procurador do Município Francisco Bertino; o analista técnico do Centro de 

Apoio Operacional de Urbanismo e Meio Ambiente (Ceama), Rodrigo Almeida; além de outros 

representantes da Semob, da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos d e 

Salvador (Arsal) e também da Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra).  

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Maior lagoa do São Francisco seca e MP convoca reunião emergencial  

                                       

                             

                                     30/08/2017 

O Ministério Público do Estado da 

Bahia convocou uma reunião 

emergencial para esta quinta-

feira, dia 31, em Xique-Xique, para 

discutir soluções para o quadro 

dramático de seca da Lagoa de 

Itaparica, uma das maiores da 

Bacia do Rio São Francisco, que 

provocou a morte de centenas de 

peixes nesta semana. A reunião foi 

convocada pelo Núcleo de Defesa do Rio São Francisco (Nusf), por meio da promotora  de 

Justiça Luciana Khoury, em conjunto com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF), e será realizada às 14h na sede da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com a 

presença dos prefeitos de Xique-Xique e Gentio do Ouro e representantes do Ibama, Inema, 

Adab, Codevasf e da comunidade local. 

  

http://www.mpba.mp.br/area/Institucional/noticias/39019
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Situada às margens do “Velho Chico”, a Lagoa de Itaparica é a maior lagoa marginal da bacia do  

rio, com 24 quilômetros de extensão, abrangendo os municípios de Xique -Xique e Gentio do 

Ouro, na região do semiárido baiano. Ela fica localizada dentro da Área de Proteção Ambiental 

(APA) da Lagoa de Itaparica, sendo um dos principais reservatórios hídricos naturais e o 

principal berçário da ictiofauna do São Francisco. Em razão da produtividade pesqueira, a Lagoa 

de Itaparica era conhecida como “mãe da pobreza”. Na reunião convocada pelo MP e pelo 

CBHSF, através da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco, serão discutidas ações 

concretas para a recuperação da lagoa. 

Fotos: Railton Nascimento Barbosa e Markileide Oliveira (gentilmente cedidas ao MPBA) 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

Justiça determina suspensão imediata de atividade de licenciamento no 

Município de Coaraci a pedido do MP                        

                              

                                     31/08/2017 

 A pedido do Ministério Público 

estadual, a Justiça determinou a 

suspensão imediata de qualquer 

atividade de licenciamento, 

autorização e fiscalização realizada 

pelo Consórcio de Desenvolvimento 

Sustentável do Território Litoral Sul 

(CDS-Litoral Sul) no Município de 

Coaraci. Além disso, determinou a 

suspensão imediata das ações 

ambientais no Município, uma vez 

que não há órgão ambiental habilitado na cidade. Os pedidos foram feitos pelo MP, por meio 

do promotor de Justiça Yuri Lopes de Mello, que ajuizou ação civil pública contra o Município 

de Coaraci, a empresa Mineração Spazio Alpha Concorde Importação e Exportação LTDA e o 

CDS-Litoral Sul. O pedido liminar foi deferido pelo juiz Hilton de Miranda Gonçalves. 

Segundo o promotor de Justiça Yuri de Mello, a empresa Mineração Alpha Concorde 

Importação e Exportação requereu licenciamento ambiental e obteve licenças ambientais em 

prazo recorde, “ao arrepio da lei, desconsiderando a legislação ambiental, agindo dolosamente 

em conluio com a administração pública municipal e com o CDS-Litoral Sul”, destacou. Ele 

complementou que, a atuação do Município de Coaraci e do CDS-Litoral Sul extrapolou a 

competência legal, uma vez que o licenciamento de mineração de manganês é da competência 

administrativa do Estado da Bahia. A Justiça também determinou a suspensão imediata dos 

efeitos das licenças ambientais expedidas pelo Município de Coaraci à empresa de mineração, 

com base na avaliação do CDS-Litoral Sul; e impôs a obrigatoriedade do Município comunicar a 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/39124
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Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema), em dez dias, a sua incapacidade em 

exercer atividades administrativas ambientais, diante da ausência de órgão constituído para tal 

finalidade. “Os procedimentos de licenciamento foram realizados sem qualquer publicidade, 

sendo necessário um grupo de cidadãos solicitar informações à Prefeitura Municipal e à 

Câmara de Vereadores, em dezembro de 2016, após expedidas as licenças prévia, de instalação 

e de operação em um prazo relâmpago de apenas 15 dias”, ressaltou o promotor de Justiça.  

Relatório do Inema 

Atendendo a solicitação do MP, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) 

realizou inspeção no local da mineração, no dia 6 de junho de 2017, e constatou diversas 

irregularidades no empreendimento, tais como supressão de vegetação nativa da Mata 

Atlântica sem a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), expedida pelo órgão estadual 

competente; e soterramento de curso de água, oriundo de nascente em razão de desmonte de 

material de escavação, também sem outorga de órgão competente. Além disso, no relatório do 

Inema consta que o prazo decorrido entre as licenças (prévia, de implantação e de operação) é 

no mínimo insuficiente para atender todo o processo de preparação da mina até a viabilidade 

de exploração, “razão porque seria impositivo a aplicação de cuidadosas condicionantes que, 

só após o cumprimento, possibilitaria a obtenção da licença de operação”. 
Fonte: MPBA – Cecom 
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Membros da Abrampa participam de reuniões da Comissão de Meio 
Ambiente do CNMP 
 
As reuniões da Comissão de Meio Ambiente do CNMP foram realizadas no hotel Royal Tulip, em 

Brasília/DF. 

     03/08/2017 
 

 

Parte integrante do 8ª Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, as reuniões da 

Comissão de Meio Ambiente do CNMP foram promovidas pela Comissão Temporária de 

Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Área de Defesa do Meio 

Ambiente e de fiscalização das Políticas Públicas Ambientais do Conselho Nacional do 

Ministério Público (CTMA/CNMP) para debater sobre os projetos e a atuação do MP na defe sa 

e proteção do meio ambiente. 

 A Abrampa marcou presença nas reuniões por meio do Presidente Luis Fernando Cabral 

Barreto Júnior, membros da Diretoria e associados. 

Entre os temas mais sensíveis levantados durante os debates estão os possíveis retrocessos na 

legislação ambiental brasileira, o contexto de insegurança jurídica, as questões envolvendo os 

critérios de licenciamento ambiental no país, as alterações no Código de Mineração e a 

necessidade de unir as agendas dos grupos de trabalho sobre meio ambiente no Ministério 

Público. Os participantes também destacaram a importância de um posicionamento oficial do 

CNMP em relação aos temas discutidos. 

Com informações do CNMP 

Fonte: ABRAMPA 

http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=505&modulo=NOTÍCIA
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Minério de ametista em Sento Sé (BA) é tema de audiência promovida 

pelo MPF                              

MPF destaca necessidade de tomada de providências urgente em prol da segurança e 

integridade física dos garimpeiros da região                        

                            08/08/2017 

O Ministério Público Federal (MPF) em Petrolina (PE) realiza, em 16 de agosto, na Câmara de 
Vereadores de Sento Sé (BA), audiência pública para discutir a recente descoberta de mina de 
ametista e outros minérios no município baiano, bem como sua extração irregular. O objetivo é 
ouvir os cidadãos, sociedade civil organizada, garimpeiros e os órgãos ligados direta ou 
indiretamente envolvidos com o assunto. 
 
No edital de convocação da audiência, o MPF destaca a necessidade de tomada de 
providências urgente em prol da segurança e integridade física dos garimpeiros da região,  bem 
como na manutenção da saúde e ordem pública a favor dos moradores de Sento Sé e a 
proteção do patrimônio da União. 
 
O cadastro de expositores, cidadãos e entidades civis será realizado pela Procuradoria da 
República Polo em Petrolina/Juazeiro, por e-mail (prpe-prm-petrolina@mpf.mp.br), pelo 
telefone (87) 2101-8400 ou pessoalmente (Av. Tancredo Neves, 101, Centro, Petrolina/PE), 
entre 8 e 15 de agosto. Ao final dos trabalhos, a procuradora da República Ticiana Sales 
Nogueira apresentará a avaliação das contribuições obtidas na audiência e os 
encaminhamentos que o assunto terá no âmbito do MPF. 
 
Procedimento preparatório nº 1.26.001.000214/2017-61 
 
SERVIÇO 
 
Audiência pública “Descoberta de minério ametista e outros no município de Sento Sé/BA e 
garimpo irregular” 
Quando: 16 de agosto de 2017, a partir das 10h 
Local: Câmara dos Vereadores do município de Sento Sé/BA (Praça dr. Juvêncio Alves, s/n, 
centro, Sento Sé) 
Inscrições e informações pelo (87) 2101-8400 
Edital completo aqui.   
 

Fonte: MPF 

 

 

 

http://www.mpf.mp.br/pe/sala-de-imprensa/docs/edital-audiencia-publica-201cdescoberta-de-minerio-ametista-e-outros-no-municipio-de-sento-se-ba-e-garimpo-irregular201d/at_download/file
http://www.mpf.mp.br/pe/sala-de-imprensa/docs/edital-audiencia-publica-201cdescoberta-de-minerio-ametista-e-outros-no-municipio-de-sento-se-ba-e-garimpo-irregular201d/at_download/file
http://www.mpf.mp.br/pe/sala-de-imprensa/noticias-pe/minerio-de-ametista-em-sento-se-ba-e-tema-de-audiencia-promovida-pelo-mpf
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Reunião discute divisão da tarifa de ônibus e metrô em Salvador e 

integração com veículos metropolitanos                          

Prefeitura diz que aceita fazer a integração entre os ônibus urbanos e metropolitanos se Estado 

reduzir alíquota de ICMS. MP aguarda posicionamento em 48h.             

                                      

14/08/2017 

Uma reunião entre o governo da Bahia e a prefeitura de Salvador na sede do Ministério 

Público, nesta segunda-feira (14), discutiu a divisão da tarifa de ônibus e metrô e a integração 

do transporte com veículos metropolitanos. Representantes do sindicato dos rodoviários e das 

empresas de transporte também participaram do encontro, que ocorreu a portas fechadas.  

A prefeitura informou que aceita fazer a integração entre os ônibus urbanos e os 

metropolitanos desde que o Estado concorde em reduzir a alíquota do ICMS cobrado sobre o 

combustível que incide sobre os veículos do sistema Integra. O governo do estado, por sua vez, 

se comprometeu a avaliar a possibilidade de dar essa redução.  

O MP-BA aguarda um posicionamento das duas partes em até 48 horas, para assinatura de um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que envolve a integração entre ônibus urbanos, 

metropolitanos e o metrô. Quando essa integração for concluída, os passageiros vão poder 

usar dois coletivos - um urbano e um metropolitano - mais o metrô e pagar apenas uma 

passagem.  

O TAC garante as diretrizes do processo até que seja concluído o estudo definitivo sobre o valor 

da integração tarifária entre ônibus e metrô.  

Atualmente, quem faz a integração entre ônibus e metrô paga R$ 3,60. Desse valor, o sistema 

dos ônibus fica com com R$ 1,42 (40%) e o metrô com R$ 2,18 (60%). O município propôs, 

anteriormente, que essa divisão fosse igualitária, mas, como não houve acordo, a Prefeitura 

sugeriu, então, a redução de 4% do ICMS sobre o combustível dos ônibus urbanos.  

"Esperamos, até o dia 24 desse mês, assinar o TAC [Termo de Ajustamento de Conduta] com o 

Ministério Público, que vai permitir que seja feito o estudo do valor de divisão da tarifa e ntre 

CCR e Seteps [sindicato das empresas de ônibus]. Não tem nenhuma previsão de aumento da 

tarifa de ônibus durante todo o ano de 2017. Nós temos concessão, temos contrato, e a 

questão da tarifa de ônibus só é definida em janeiro", destacou o secretário de Mobilidade de 

Salvador, Fábio Mota, após a reunião. 
O secretário estadual da Casa Civil, Bruno Dauster, disse que haverá a redução do imposto 

sobre o combustível para que também possa haver melhorias nos coletivos. "Nós anunciamos 

que o governo do estado dará redução no ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços], se for necessário, para que todos os ônibus que façam a integração em Salvador 

tenham ar condicionado e Wi-Fi", declarou.  
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Também nesta segunda, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou que ainda nesta semana 

irá publicar o edital de licitação das linhas dos ônibus metropolianos.  

Integração parcial 

Desde que a estação do metrô em Pituaçu foi inaugurada, em 22 de maio deste ano, os 

usuários das linhas de ônibus metropolitanas operadas pela Agerba têm direito a pagar apenas 

uma passagem para embarcar nos coletivos e no sistema metroviário.  

No entanto, a integração total ainda não foi feita, ou seja, ainda não é possível pagar uma tarifa 

para usar ônibus em Lauro de Freitas, metrô e também os coletivos em Salvador. 

Fonte: G1 BA 

 

MPF denuncia prefeito de Rio Real (BA) por extração ilegal de areia          

              

Antônio Alves dos Santos pode responder por crime de usurpação de bem da União           

                             

Descrição da imagem #PraCegoVer: Imagem aérea de área de extração de areia. Fonte: iStock           15/08/2017 

O Ministério Público 

Federal (MPF) denunciou 

o prefeito de Rio Real 

(BA), Antônio Alves dos 

Santos, por extração 

irregular de areia na zona 

rural do município, 

próxima à divisa com 

Jandaíra (BA). 

Desde 2009, a extração 

ocorria sem permissão 

legal do Departamento 

Nacional de Produção 

Mineral (DNMP) e sem 

licença ambiental. Em 

parecer, emitido em 2014, o DNMP relatou a descoberta de uma cava aberta para retirada de 

areia, apresentando a dimensão de 3 mil metros quadrados de área, com a profundidade 

média de 1,5 metro, totalizando o volume retirado de 4 mil metros cúbicos. Durante a vistoria, 

embora os vestígios de lavra fossem recentes, as atividades estavam paralisadas e ninguém foi 

flagrado no local visitado.  

A partir das diligências no local, conseguiu-se identificar a responsabilidade da prefeitura de 

Rio Real pela extração de areia na área exposta. Em depoimento, um servidor municipal 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/reuniao-discute-divisao-da-tarifa-de-onibus-e-metro-em-salvador-e-integracao-com-veiculos-metropolitanos.ghtml


 
 

Página 31 de 50 
 

afirmou que a prefeitura geralmente requisita areia de funcionários da Prefeitura, que extraíam 

a areia de localidades do município. O ex-prefeito de Jandaíra (BA) Herbert Maia também 

afirmou que Santos tinha conhecimento da extração de areia na região dos municípios de 

Jandaíra e Rio Real e que os recursos explorados estavam sendo utilizados especialmen te em 

obras públicas de calçamento de prefeituras da região.  

Santos foi gestor do município de Rio Real por dois mandatos consecutivos (2005/2008 e 

2009/2012), além de ter sido eleito para o quadriênio 2017/2020. Segundo a denúncia, diante 

da ausência de elementos que indiquem a repetição da conduta no atual mandato, o prefeito é 

acusado de extração mineral de 2009 até 2012.  

Usurpação de bem da União – Após recebida a denúncia, o MPF requer a designação de 

audiência para proposta de suspensão condicional do processo. No entanto, caso seja recusada 

a proposta, o MPF pede a condenação do prefeito por crime de usurpação de bem da União, 

previsto no artigo 2° da Lei n° 8.176/91, que prevê pena de um a cinco anos e multa.  

O MPF destaca ainda que, como a pena prevista para o crime de extração de recursos minerais 

sem a competente autorização (art. 55, da Lei nº 9.605/98) tem pena que não ultrapassa um 

ano, decorreu lapso temporal suficiente para a decretação da extinção da punibilidade, razão 

pela qual não se pode oferecer denúncia em relação a esse crime.  

A denúncia aguarda recebimento pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).  

Número da Ação para pesquisa processual: 0038233-08.2017.4.01.0000/BA 
Fonte: MPF 

 

Licenciamento ambiental para assentamentos de reforma agrária é 

obrigatório, determina Justiça em Campo Formoso (BA)                  

A pedido do MPF no município, os assentamentos deverão passar por estudo e obter licença 

ambiental conforme resoluções do Conama               

                                         16/08/2017 

A Justiça Federal acatou ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MP F) em 

Campo Formoso (BA) contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). A decisão, de 28 de julho, refere -se à 

ação de 2015 que exigia a realização de estudos de impacto ambiental, além do procedimento 

de licenciamento ambiental dos projetos de assentamento de reforma agrária implantados nos 

municípios da jurisdição de Campo Formoso. 

 Conforme inquérito civil instaurado pelo MPF, dos 29 projetos de assentamento ali localizados, 

28 não possuem licenciamento ambiental. Segundo o procurador da República Elton Luiz 

Freitas Moreira, autor da ação, tanto o Inema quanto o Incra entenderam que o Decreto 

http://www.mpf.mp.br/regiao1/sala-de-imprensa/noticias-r1/mpf-denuncia-prefeito-de-rio-real-ba-por-extracao-ilegal-de-areia
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Estadual nº 15.682/2014 e a Resolução Conama 458/2013 isentam a obrigatoriedade de 

obtenção de licença ambiental para a criação de assentamentos de reforma agrária. 

 No entanto o procurador ponderou que o art. 225, §1º, inciso IV, da Constituição Federal, “é 

expresso ao afirmar que toda atividade que tiver potencial de degradação do meio ambiente 

deverá ser objeto de licenciamento ambiental. Isto inclui, obviamente, projetos de 

assentamento rural”, ressaltou. 

A ação considerou ainda que o fracionamento do licenciamento ambiental, pretendido pelos 

réus, prejudicaria a avaliação das características locais e a definição de alternativas para sua 

adequada gestão ambiental, bem como a análise dos impactos cumulativos e sinérgicos das 

diversas atividades que serão ali desenvolvidas. 

Segundo o procurador, somente com um projeto de licenciamento ambiental adequado poderá 

ser avaliada a intervenção do conjunto de ações – conforme definição do Incra – que compõem 

o projeto de assentamento. 

 Sentença - A Justiça considerou procedentes os pedidos do MPF. De acordo com a sentença, o 

Incra deverá elaborar Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 

(Rima) para subsidiar os processos de licenciamento dos projetos de assentamento existentes 

na jurisdição de Campo Formoso. Além disso, deverá promover, perante o Inema, o 

licenciamento ambiental corretivo dos referidos projetos de assentamento já criados, devendo 

cada um ser tomado como empreendimento único. O Incra não poderá criar novos 

assentamentos para reforma agrária sem estudos ambientais prévios. 

 Ao declarar a ilegalidade da Resolução Conama 458/2013, a Justiça determinou, ainda, que o 

Inema deverá exigir a elaboração dos estudos ambientais pertinentes e o licenciamento 

ambiental dos projetos de reforma agrária, considerando cada projeto de assentamento como 

empreendimento único, segundo as regras previstas nas Resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama) nº 237/1997 e nº 387/2006. 

Íntegra da ação. 

Número para consulta processual: 0004172-80.2015.4.01.3302 — Subseção Judiciária de 

Campo Formoso. 
Fonte: MPF 

 

 

 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/PECA%20INICIAL%20-%202015%20-%2016.2014-65%20ACP.%20Licenciamentos.%20Assentamentos.%20INCRA%20e%20INEMA_1.pdf/at_download/file
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/justica-federal-em-campo-formoso-ba-determina-obrigatoriedade-de-licenciamento-ambiental-para-assentamentos-de-reforma-agraria
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#RetrocessoAmbientalNão: iniciativas do Legislativo e Executivo reduzem 

e ameaçam Unidades de Conservação, alerta MPF                   

Medidas podem reduzir 2,2 milhões de hectares de áreas protegidas     

                    

                                                  16/08/2017 

Foto: ICMbio 

A Câmara de Meio 

Ambiente e Patrimônio 

Cultural do Ministério 

Público Federal 

(4CCR/MPF) divulgou 

nesta quarta-feira (16) 

nota técnica contra 

medidas do Legislativo e 

do Executivo que 

reduzem áreas de 

Unidades de Conservação 

no país.  

As normas questionadas 

são o Projeto de Lei 8.107/2017, com o mesmo teor do PLC 4/17, resultante da Medida 

Provisória 756/16, vetada pelo presidente da República em junho deste ano. O PL propõe a 

redução em 57% da Floresta Nacional do Jamanxim: dos 743.540 hectares a serem excluídos, 

59% seriam destinados ao Parque Nacional do Rio Novo e 41% à recém-criada Área de 

Proteção Ambiental (APA) Jamanxim. A recategorização dos 305 mil hectares destinados à APA 

permite a existência de propriedades privadas e, portanto, a regularização fundiária e 

ambiental de vários ocupantes ilegais. 

O PL também aumenta a área que será recategorizada como APA, de 305 mil hectares para 480 

mil, permitindo em maior extensão a regularização de ocupantes ilegais. Para o MPF, o 

resultado disso será um incremento do já altíssimo índice de desmatamento na região. Além 

disso, o PL propõe a redução em 21% da área do Parque Nacional de São Joaquim, em Santa 

Catarina. Outras áreas ameaçadas pelo projeto de lei são a Reserva Biológica Nascentes da 

Serra do Cachimbo (PA), que protege nascentes perenes, formadoras das bacias do Xingu e do 

Tapajós, o Parque Nacional do Jamanxim (PA) e a Flona de Itaituba II (PA). 

Já a MP 758 foi convertida na Lei 13.452, de 19 de junho de 2017, consumando a exclusão de 

área aproximada de 862 hectares do Parque Nacional do Jamanxim, destinada aos leitos e às 

faixas de domínio da Estrada de Ferro-170, chamada Ferrogrão, e da BR-163.  

Segundo a nota técnica, o Projeto de Lei 8.107/2017 e a Lei 13.452/2017 colocam em risco um 

total de 2,2 milhões de hectares protegidos apenas no Pará e no Amazonas, o que equivale a 

todo o território de Sergipe. Pelas iniciativas, as áreas que hoje têm proteção integral serão 
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extintas, reduzidas ou transformadas e reconvertidas em áreas de proteção ambiental com 

menor grau de preservação.  

MP inconstitucional - A nota técnica defende que é inconstitucional reduzir ou alterar limites 

de unidade de conservação por meio de medida provisória. “É que a supressão dos espaços 

territoriais especialmente protegidos somente é permitida por meio de lei formal, sob pena de 

ofensa ao princípio da reserva legal”, esclarece o texto. Há, inclusive, decisão prévia do STF 

nesse sentido (Ag. Reg. em Rec. Ext. 519.778/RN). Além disso, o texto defende que a criação, 

alteração e redução de unidades de conservação não é compatível com a urgência das medidas 

provisórias (art 62 da Constituição). 

O texto também lembra que a Constituição garante a todos os brasileiros o direito fundamental 

a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. “Dessa condição de direito fundamental, 

extrai-se a assim chamada proibição de retrocesso ambiental, que implica a proteção dos níveis 

de proteção fática e jurídica do meio ambiente, no sentido de um direito de impugnar atos 

estatais que tenham como objetivo ou consequência a diminuição da proteção do ambiente”, 

diz a nota.  

A nota ressalta que o Brasil é signatário das Metas de Aichi – Convenção sobre Diversidade 

Biológica, promulgada pelo Decreto 2519/98. Pelas metas, o país deve proteger, até 2020, pelo 

menos 17% das áreas terrestres e de águas continentais e 10% de áreas marinhas ou costeiras. 

Segundo o texto, “a extinção ou supressão de unidades de conservação, sem as 

correspondentes medidas protetivas, como a criação de outras, fere a Convenção sobre 

Diversidade Biológica, seja no tocante aos seus objetivos, seja no Plano Estratégico de 

Biodiversidade 2011–2020 adotado, que inclui as Metas de Aichi”. 

STF – Nesta quarta-feira (16), o Supremo Tribunal Federal julga duas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) – 4717 e 3646 – que tratam dos atos de criação, recategorização, 

ampliação, redução e desafetação dessas áreas protegidas.Na ADI 4717, a Procuradoria-Geral 

da República questiona a constitucionalidade da redução de oito Unidades de Conservação na 

Amazônia promovida pela Medida Provisória n.º 558/2012, convertida na Lei n.º 12.678/2012.  

Já na ADI 3646, o governador de Santa Catarina pede a inconstitucionalidade de dispositivos da 

Lei n.º 9.985/2000 (art. 22, caput e seus parágrafos 5.º e 6.º), por considerar não ser compatível 

com a Constituição Federal a criação, ampliação e recategorização por meio de ato infralegal. 

Como consequência, pleiteia a nulidade do Decreto de 19.10.2005 (Parque Nacional das 

Araucárias), do Decreto de 04.06.2004 (Parque Nacional da Serra do Itajaí) e do 

Decreto de 19.10.2005 (Estação Ecológica Mata Preta). 

O julgamento dessas ações pode servir como precedente para que áreas protegidas sejam 

reduzidas ou desafetadas por medida provisória. 

Íntegra da Nota Técnica 
Fonte: MPF 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Unidades_conservacao.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-iniciativas-do-legislativo-e-do-executivo-reduzem-e-ameacam-unidades-de-conservacao-alerta-mpf
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Suspenso julgamento sobre possiblidade de reduzir área de proteção 

ambiental por MP                       

                                                  16/08/2017 

Foi suspenso, por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4717, por meio da qual o procurador-geral da República 

questiona, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Medida Provisória (MP) 558/2012, que dispõe 

sobre alteração nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e 

Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós, com o objetivo de construir o Aproveitamento Hidrelétrico Tabajara, no 

Rio Machado.  

Até o momento, apenas a relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, proferiu voto na sessão 

desta quarta-feira (16), no sentido de considerar inconstitucional a diminuição de espaços 

territoriais especialmente protegidos, por meio de medida provisória. A ministra, contudo, não 

declarou a nulidade da MP questionada, uma vez que os efeitos da norma, posteriormente 

convertida em lei, já se concretizaram, incluindo usinas que já estão em funcionamento – 

situação de fato irreversível, segundo a relatora. 

De acordo com o procurador-geral da República, autor da ação, as unidades de conservação 

afetadas pela MP são de extrema importância para a preservação do bioma Amazônia e, por 

serem espaços territoriais especialmente protegidos, qualquer alteração em seus limites só 

poderia ser feita por meio de lei em sentido formal, conforme determina a Constituição 

Federal (artigo 225, parágrafo 1º, inciso III). A petição inicial foi aditada pelo autor depois que a 

MP foi convertida na Lei 12.678/2012. 

Normas favoráveis 

Em seu voto, a relatora lembrou que a jurisprudência do Supremo tem aceitado o uso de MPs 

para ampliar espaços de proteção ambiental, mas nunca para diminuir esses espaços, que é o 

caso dos autos. A ministra citou precedentes em que o STF concluiu pela possibilidade de 

edição de MPs, mas sempre em casos que tratavam de normas favoráveis ao direito ao meio 

ambiente saudável, o que preservava, também, o princípio da precaução. Essa mesma 

orientação, contudo, não pode ser aplicada no caso de uma MP que importe em diminuição da 

proteção ao meio ambiente equilibrado, especialmente em se tratando de diminuição ou 

supressão de unidades de conservação, com consequências potencialmente danosas e graves 

ao ecossistema protegido, frisou a ministra. 

Para a presidente do STF, a interpretação do artigo 225 da Constituição Federal direciona no 

sentido de que a alteração ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos 

“haverá de ser feita por lei formal, com possibilidade de abrir-se amplo debate parlamentar, 

com participação da sociedade civil e dos órgãos e instituições de proteção ao meio ambiente, 

em observância à finalidade do dispositivo constitucional, que assegura o direito de todos ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado”. 
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Medida provisória que importe diminuição da proteção ao meio ambiente, como se tem no 

caso, prosseguiu a ministra Cármen Lúcia, tem evidente potencial de causar prej uízos 

irreversíveis ao meio ambiente, na eventualidade de não ser convertida em lei, e mesmo 

sendo, de não se ter convertido pelo meio constitucionalmente estabelecido e próprio, 

principalmente atendendo ao direito do cidadão de participar amplamente.  

A relatora ressaltou que no caso concreto não se teve uma alteração pequena, uma vez que 

foram sete unidades de conservação alteradas, com uma alteração do bioma de forma muito 

significativa. “As alterações produzidas, promovidas por medida provisória converti da na lei, à 

exceção do acréscimo da área do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, importaram, sem 

dúvida, em gravosa diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de 

conservação antes mencionadas, acarretando ofensa ao devido processo legislativo, ao 

princípio da proibição de retrocesso socioambiental e, ainda, ao princípio da precaução, 

atingindo-se núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição do Brasil ”.  

O voto da ministra foi no sentido de julgar procedente o pedido para declarar a 

inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, sem pronunciamento de nulidade, uma 

vez que os efeitos da MP, convertida em lei, já se concretizaram, incluindo usinas que já estão 

em funcionamento – situação de fato irreversível. A presidente do STF salientou que, no seu 

entendimento, daqui para a frente quaisquer outras medidas no sentido de desafetação ou 

diminuição de áreas de proteção ambiental haverão de cumprir o que a Constituição exige, 

tanto de assumir o devido processo legislativo, quanto de permitir a participação popular.  

MB/AD 
Fonte: STF 

 

Ações sobre amianto voltam à pauta do Plenário nesta quarta-feira (23) 

                                   

                                                  22/08/2017 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta quarta-feira (23), o julgamento de 

sete ações que tratam de leis que proíbem a produção, comércio e uso de produtos com 

amianto, bem como do uso da variedade crisotila. Primeiro item da pauta do Plenário, as ações 

questionam a Lei Federal 9.055/1995 e leis de São Paulo (estado e município), Rio Grande do 

Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. 

A pauta da sessão tem ainda outros temas de grande repercussão. Na ação que discute a 

implantação de ensino religioso em escolas da rede pública, tema de audiência pública em 

2015, a Procuradoria-Geral da República questiona o ensino religioso confessional (vinculado a 

uma religião específica) nas escolas da rede oficial e defende que o ensino religioso deve se 

voltar para a história e a doutrina das várias religiões, ensinadas sob uma perspectiva laica.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352667
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Também está na pauta a ação que questiona a Medida Provisória 746/2016, que institui a 

reforma do ensino médio. A MP resultou no Projeto de Lei de Conversão 34/2016 e, 

posteriormente, na Lei 13.415/2017. Na ação ajuizada contra a MP, o PSOL alega que um tema 

tão complexo não poderia ser tratado por meio de medida provisória. 

Ainda na pauta, a discussão sobre os valores repassados pela União aos Estados como 

complementação do valor pago por aluno ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e o recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida que discute a possibilidade de servidor público militar 

transferido ingressar em universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de 

origem. 

Confira, abaixo, os temas pautados para análise nesta quarta-feira (18), no STF. Os julgamentos 

são transmitidos em tempo real pela TV Justiça, Rádio Justiça e no canal do STF no YouTube.  

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4066 

Relatora: ministra Rosa Weber  

 Autores: Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho 

 Ação, com pedido de medida cautelar, em face do artigo 2º da Lei nº 9.055/1995, que disciplina 

a extração, industrialização, utilização e comercialização do asbesto/amianto da variedade 

crisotila (asbesto branco) e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e 

artificiais. 

 Alegam as requerentes, em síntese, que a norma impugnada viola os princípios referentes à 

dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho, à existência digna, ao direito à saúde 

e à proteção ao meio ambiente. Sustentam que a violação à Constituição decorre do fato de 

que a norma atacada permite a exploração comercial e industrial do amianto crisotila, cuja 

lesividade à saúde humana, mesmo em parâmetros controlados, é constatada por estudos 

científicos. 

 Em discussão: saber se a norma impugnada ofende a dignidade da pessoa humana, o valor 

social do trabalho, o direito à existência digna, à saúde e à proteção ao mei o ambiente. 

 PGR: pela procedência do pedido. 

 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 109 

 Relator: ministro Edson Fachin 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) x Prefeitura e Câmara Municipal 

de São Paulo 
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 ADPF, com pedido de medida cautelar, para contestar a Lei 13.113/2001, editada pelo 

Município de São Paulo, e do decorrente ato regulamentar, Decreto municipal 41.788/2002, 

que versam sobre a proibição do uso de amianto como matéria prima na construção civil. A 

parte requerente sustenta que a norma local contém vício formal insanável por invasão de 

competência legislativa reservada à União. Alega que o poder central editou a Lei nº 

9.055/1995 e que "referida norma legal, de âmbito federal, disciplina, em todo o país, “a 

extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte de asbesto/amianto e dos 

produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, 

utilizadas para o mesmo fim” e, expressamente autoriza, em seu art igo 2º, a extração, 

industrialização, uso e consumo do amianto da espécie crisotila". O ministro relator indeferiu o 

pedido de medida liminar. 

 Em discussão: saber se as normas impugnadas usurpam competência da União para 

estabelecer normas gerais sobre produção e consumo, proteção à saúde e do meio ambiente. 

 PGR: pela improcedência do pedido. 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3356 

 Relator: ministro Eros Grau (aposentado)  

 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) x Governador e Assembleia 

Legislativa de Pernambuco 

 A ação contesta a Lei estadual 12.589/2004, que dispõe sobre a proibição da fabricação, do 

comércio e do uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por 

amianto ou asbesto, em Pernambuco. Alega que a lei versa sobre normas gerais de produção, 

comércio e consumo, de competência legislativa da União. Sustenta, ainda, violação ao 

princípio da livre iniciativa, assegurado no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.  

 Em discussão: saber se lei estadual que proíbe a fabricação, comércio e uso de materiais de 

amianto ou asbesto invade competência da União para legislar sobre normas gerais sobre 

comércio, consumo e meio ambiente; e se ofende o princípio da livre iniciativa.  

 PGR: pela procedência do pedido. 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3357  

 Relator: ministro Ayres Britto (aposentado) 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria x Governador e Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Sul  

 A ação contesta a Lei estadual nº 11.643/2001 que dispõe sobre a proibição de produção, e 

comercialização de produtos à base de amianto, no âmbito do Rio Grande do Sul. Alega, em 

síntese, que a norma impugnada, ao versar sobre normas gerais de produção, comércio e 
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consumo de produtos à base de amianto, teria disposto sobre matéria já disciplinada pela 

União pela edição da Lei nº 9.055/95, que “disciplina a extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como 

das fibras naturais e artificiais, de qualquer origem, utilizadas para o mesmo fim”.  

Em discussão: saber se a norma impugnada invade competência legislativa da União e se 

ofende o princípio da livre iniciativa. 

 PGR: pela procedência do pedido. 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3937 

 Relator: ministro Marco Aurélio 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria x Governador e Assembleia Legislativa 

de São Paulo 

 ADI contra a Lei estadual 12.684/2007 que “proíbe o uso, no Estado de São Paulo, de produtos, 

materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros 

minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição”. Alega a 

requerente afronta aos princípios da “reserva legal proporcional” e “da livre iniciativa”, 

usurpação de competência da União de legislar de forma privativa, entre outros argumentos.  

 Em discussão: saber se a norma impugnada invade competência legislativa da União e se 

ofende o princípio da livre iniciativa. 

 PGR: pela improcedência do pedido. 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3470 

 Relatora: ministra Rosa Weber 

 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria x Governador e Assembleia Legislativa 

do RJ 

 Ação, com pedido de medida cautelar, para questionar a Le i nº 3.579/2001, do Estado do Rio 

de Janeiro, que dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da comercialização de 

produtos que contenham asbesto. O requerente sustenta, em síntese, que a lei estadual , ao 

proibir a utilização, a fabricação e comercialização de produtos com asbesto em sua 

composição, desprezou o normativo constitucional, ignorando a competência exercida pela 

União, que legislou sobre a matéria ao editar a Lei 9.055/1995. Sustenta que a lei "não atentou 

para o fato de que o amianto explorado no Brasil é do tipo crisotila, que não causa danos à 

saúde, tanto dos industriários como do público usuário", afrontando, além do princípio da 

proporcionalidade, o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade.  
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 Em discussão: saber se a lei estadual em questão invade competência legislativa da União para 

legislar sobre normas gerais sobre comércio, consumo e meio ambiente; e se a norma 

impugnada ofende os princípios da proporcionalidade, da livre iniciativa e da propriedade.  

 *Também será julgada a ADI 3406 sobre o mesmo tema 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4439 

 Relator: ministro Luís Roberto Barroso 

 Procurador-geral da República x Presidente da República e Congresso Nacional  

 Na ação, o procurador-geral requer interpretação conforme a Constituição do artigo 33, caput 

e parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 9.394/96, para assentar que o ensino religioso em escolas 

públicas só pode ser de natureza não-confessional, ou seja, sem vinculação a uma religião 

específica, com proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das 

confissões religiosas.  

 Pede ainda interpretação conforme a Constituição do artigo 11, parágrafo 1º, do acordo 

firmado entre o Brasil e a Santa Sé sobre o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, para 

assentar que o ensino religioso em escolas públicas só pode ser de natureza não-confessional 

ou, caso incabível, que seja declarada a inconstitucionalidade do trecho “católico e de outras 

confissões religiosas”, constantes no artigo 11, parágrafo 1º, do acordo. 

 Destaca, em síntese, que a "Constituição da República consagra, a um só tempo, o princípio da 

laicidade do Estado (artigo 19, inciso I) e a previsão de que “o ensino religioso, de matrícula 

facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 

fundamental” (artigo 210, parágrafo 1º)". Dessa forma, sustenta, em síntese, que "a única 

forma de compatibilizar o caráter laico do Estado brasileiro com o ensino religioso nas escolas 

públicas é através da adoção do modelo não-confessional.  

 Em 15/06/2015 foi realizada audiência pública para discussão do tema.  

 Em discussão: saber se é constitucional a interpretação dos dispositivos impugnados no 

sentido de que o ensino religioso nas escolas públ icas somente poderá possuir natureza não-

confessional. 

 PGR: pelo conhecimento e procedência do pedido. 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5599 

 Relator: ministro Edson Fachin 

 PSOL e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação x Presidente da República  

 Ação ajuizada pelo PSOL e CNTE para questionar a Medida Provisória nº 746/2016, que institui 

a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, 
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conhecida por Reforma do Ensino Médio. A MP altera a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 

 Sustentam na ação que a MP não atende ao requisito constitucional da urgência, que ofende o 

princípio de proibição de retrocesso social e que a não obrigatoriedade de as escolas 

oferecerem todas as áreas afronta o princípio da isonomia e o acesso pleno ao direito à 

educação, além dos objetivos constitucionais de redução de desigualdade, entre outros.  

 Em discussão: saber se o ato normativo impugnado atende os pressupostos de relevância e 

urgência para a edição de medidas provisórias; e se a MP ofende os princípios constitucionais 

citados.  

 PGR: pela procedência do pedido. 

 

Ação Cível Originária (ACO) 648 

 Relator: ministro Marco Aurélio 

 Estado da Bahia x União  

 A ação, com pedido de antecipação de tutela, envolve a discussão acerca dos valores 

repassados pela União a título de complementação de recursos do Fundo de Manutenção e de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) ao Estado da 

Bahia. 

 Alega o Estado da Bahia que o Fundef é constituído de contribuições dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios, obrigatórias, automáticas e incidentes sobre suas receitas tributárias 

próprias e sobre suas receitas constitucionalmente transferidas; e de contribuição da União, 

também obrigatória, atrelada ao valor mínimo por aluno, definido nacionalmente. Afirma que 

uma vez não atingido o piso com a aplicação apenas dos recursos estaduais e municipais 

haverá demanda de aporte de verba por parte da União. Nesse sentido sustenta que os valores 

mínimos anuais por aluno foram sucessivamente fixados sem que fossem observad os os 

critérios legais. 

 Em contestação, a União sustenta que o Fundef não possui caráter nacional, como pretende o 

Estado da Bahia, mas regionalizado, nos termos da Lei nº 9.424/96, entre outros argumentos.  

 O Tribunal referendou decisão do ministro relator que concedia a medida cautelar na AC 93. 

 Em discussão: saber se há ilegalidade na forma de cálculo - estabelecida em decreto - do valor 

nacional mínimo por aluno a ser garantido pela União ao Fundef.  

 PGR: pela improcedência da ação. 

 *Sobre o mesmo tema serão julgadas as Ações Cíveis Originárias (ACO) 660, 669 e 700, 

respectivamente, de autoria dos Estados do Amazonas, de Sergipe e do Rio Grande do Norte.  
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Recurso Extraordinário (RE) 601580 – Repercussão geral 

 Relator: ministro Edson Fachin 

 Fundação Universidade Federal de Rio Grande x Rodrigo da Silva Soares 

 O recurso discute a possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em 

universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem. O acórdão 

recorrido entendeu que as condições para transferência foram satisfeitas, sob o fundamento de 

que "para a transferência do servidor público deve ser observada a situação do 

estabelecimento ser congênere, com a exceção de que somente poderá ocorrer a transferência 

de instituição de ensino privada para instituição pública na hipótese de na cidade de destino 

existir apenas instituição pública que ofereça o mesmo curso superior".  

 A Fundação Universidade Federal de Rio Grande/FURG sustenta, em síntese, que se a lei busca 

evitar prejuízos aos servidores transferidos ex officio, evitando descontinuidade de seus 

estudos, não é razoável interpretação, muito menos conforme a Constituição, que extraia 

sentido e alcance da norma que redunde em privilégio, não previsto expressamente, entre 

outros argumentos. 

 Em discussão: saber se é possível que servidor público militar transferido ingresse em 

universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem.  

 PGR: pelo provimento do recurso. 
Fonte: STF 

 

Justiça Federal condena Sama a pagar R$ 500 milhões para tratamento 

de contaminados com amianto                 

Em ação conjunta do MPF e do MP/BA, União, estado da Bahia e municípios de Bom Jesus da 

Serra, Caetanos e Poções foram condenados a executar medidas voltadas a garantir tratamento 

às vítimas                                    

                                    22/08/2017 

Em ação conjunta do Ministério Público 

Federal (MPF) em Vitória da Conquista 

(BA) e do Ministério Público do estado da 

Bahia (MP/BA), a Sama - Minerações 

Associadas - foi condenada pela Justiça 

Federal ao pagamento de R$ 500 milhões 

por danos morais coletivos. A decisão, de 

18 de agosto, aponta que o valor deve ser 

destinado aos municípios baianos de Bom 

Jesus da Serra, Poções, Caetanos e Vitória 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353270
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da Conquista, e deve ser utilizado para aquisição de equipamentos e construção de unidades 

para tratamento de doenças associadas à exposição do amianto. 

De acordo com os MPs, a Sama explorou amianto na jazida São Félix do Amianto, localizada em 

Bom Jesus da Serra (BA), a 464 km de Salvador, entre os anos de 1940 e 1967. Porém no 

encerramento das atividades de extração não foram adotadas medidas satisfatórias para 

mitigação dos efeitos do mineral nos habitantes da região, deixando resíduos que teriam 

contaminado um número indeterminado de pessoas – entre trabalhadores da mina, seus 

familiares e moradores do entorno.  

Segundo a ação, a falta de informações sobre um número exato de vítimas decorre da omissão 

de todos os réus – Sama, União, estado da Bahia e municípios de Bom Jesus da Serra, Caetanos 

e Poções – na prestação de serviços médicos e de vigilância sanitária aos ex-empregados e 

moradores da região. 

A Justiça determinou também a indisponibilidade de bens do ativo não circulante da Sama e o 

bloqueio de seus lucros. A mineradora deverá, ainda, em relação a 11 vítimas descriminadas na 

ação: pagar, a cada uma delas, R$ 150 mil a título de danos morais individuais, além de um 

salário mínimo e meio, a ser pago mensal e vitaliciamente; incluí-las em plano de saúde; e 

fornecer medicamentos e equipamentos necessários aos seus tratamentos, dentre outros.  

A respeito dos outros réus – União, estado da Bahia e municípios de Bom Jesus da Serra, 

Caetanos e Poções –, a sentença determinou que deverão manter a junta médica – criada em 

acordo anterior, no curso da ação –, que será responsável por todos os exames e 

procedimentos necessários à investigação de doenças associadas à exposição do amianto; e 

garantir a prioridade de atendimento (após crianças, adolescentes, idosos, gestantes e 

deficientes físicos) e de tratamento às vítimas de amianto. 

Número para consulta processual na Justiça Federal: 2009.33.07.000988-3 — Subseção 

Judiciária de V itória da Conquista 

Imagem ilustrativa: Istock photo 

Fonte: MPF 

 

STF declara inconstitucionalidade de dispositivo federal que disciplina 

uso do amianto crisotila                      

                                                               24/08/2017 

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente, na sessão 

desta quinta-feira (24), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3937, ajuizada pela 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) contra a Lei 12.687/2007, do 

Estado de São Paulo, que proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que  contenham 

quaisquer tipos de amianto no território estadual. 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/justica-federal-condena-sama-a-pagar-r-500-milhoes-para-tratamento-de-contaminados-com-amianto


 
 

Página 44 de 50 
 

Os ministros também declararam, incidentalmente*, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 

Federal 9.055/1995, que permitia a extração, industrialização, comercialização e a distribuição 

do uso do amianto na variedade crisotila no País. Assim, com o julgamento da ADI 3937, o 

Supremo julgou inconstitucional o dispositivo da norma federal que autoriza o uso dessa 

modalidade de amianto e assentou a validade da norma estadual que proíbe o uso de qualquer 

tipo. 

Em outubro de 2012, quando o julgamento da matéria teve início, o relator da ADI, ministro 

Marco Aurélio, votou pela procedência da ação, ou seja, considerando inconstitucional a lei 

paulista por inadequação com o artigo 2º da Lei 9.055/1995, dispositivo que ele entende ser 

constitucional. 

Naquela ocasião, o ministro Ayres Britto (aposentado) se pronunciou de forma contrária, 

votando pela improcedência da ADI. Em 10 de agosto deste ano, o ministro Dias Toffoli 

também votou pela improcedência (leia a íntegra do voto), mas também declarou 

incidentalmente a inconstitucionalidade da regra federal. Segundo Toffoli, o dispositivo em 

questão, diante da alteração dos fatos e conhecimento científico sobre o tema, passou por um 

processo de inconstitucionalização e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a 

Constituição Federal de 1988. 

“Hoje, o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do 

mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o  

entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da 

saúde em geral e da saúde do trabalhador”, destacou o ministro na ocasião.  

Ele ressaltou ainda que, reconhecida a invalidade da norma geral federal, os estados-membros 

passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do artigo 24, parágrafo 

3º, da Constituição Federal, até que sobrevenha eventual nova legislação federal acerca do 

tema. 

Na sessão desta quinta-feira (24), os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo 

Lewandowski, Celso de Mello, Cármen Lúcia (presidente) formaram a maioria ao seguir o voto 

do ministro Dias Toffoli. Ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio (relator) e o ministro Luiz 

Fux, que julgavam a norma paulista inconstitucional. O ministro Alexandre de Moraes ficou 

parcialmente vencido, pois votou pela improcedência da ação, porém sem a declaração 

incidental de inconstitucionalidade da regra federal. 

Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a competência legislativa dos estados-

membros deve ser ampliada, tendo em vista as diversas características locais. “As diferenças 

entre os estados devem ser preservadas e observadas pelos legisladores locais”, disse, 

posicionando-se pela constitucionalidade da lei federal, porém entendendo que a lei estadual 

agiu nos limites da Constituição Federal. 

ADIs 3406 e 3470 

No fim da sessão de hoje, teve início o julgamento das ADIs 3406 e 3470, nas quais se 

questiona a Lei 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a s ubstituição 

progressiva dos produtos contendo a variedade asbesto (amianto branco). As ações foram 
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propostas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) sob a alegação de 

que a lei ofende a livre iniciativa e invade competência privativa da União. 

Houve sustentação oral de procuradora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e do 

representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas e Beneficiamento de 

Minaçu (GO) e Região (amicus curie), defendendo a legislação. A Procuradoria-Geral da 

República se manifestou pela constitucionalidade da norma. A sessão foi suspensa para ser 

posteriormente reincluída em pauta. 
Fonte: STF 

 

Novo Chico terá prioridade na conversão                                                   

                            

Ministério aguarda para os próximos dias decreto que regulamenta a conversão de multas em 

projetos de recuperação ambiental. 

24/08/2017 

PAULENIR CONSTÂNCIO 

O secretário de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, Jair Tannús, disse, nesta sexta-feira 

(25/08) que a elaboração do edital para projetos do Programa Novo Chico, com recursos da 

conversão de multas, espera contar com a participação do Comitê de Bacia do Rio São 

Francisco. Ele esclareceu que depende apenas da publicação do decreto para dar início ao 

processo. 

Tannús abriu a 20ª Plenária Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (CBHSF), intitulada Atualização da metodologia de Cobrança pelo Uso de Recursos 

Hídricos. 

 “A proposta é lançarmos o edital, ainda neste semestre, para a seleção de projetos de 

restauração florestal em larga escala, bem como de projetos que visem a recuperação de áreas 

degradadas e a conservação de água e solo”, informou o secretário. 

O Ministério do Meio Ambiente já recebeu sinal verde da Presidência e aguarda para os 

próximos dias a publicação. Tannús ressaltou a prioridade da pasta em atender ao programa 

de revitalização e reconheceu o papel do Comitê. 

 “Reconhecemos o papel do Comitê como pilar na qualificação do debate sobre as questões 

relacionadas aos recursos hídricos e na constante luta para a proteção do rio São Francisco, 

envolvendo várias organizações e pessoas dedicadas”, disse.  

Tannús destacou os esforços do MMA para implementar as medidas necessárias à 

revitalização. Ele classificou como principais ações a intensificação da fiscalização ambiental 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353599


 
 

Página 46 de 50 
 

pelo Ibama, a realização do Programa de Capacitação de Gestores Municipais pela Secretaria 

de Articulação Institucional do MMA e a conclusão do diagnóstico e início da fase de 

proposição de cenários e diretrizes para o Macrozoneamento Ecológico Econômico (MacroZEE) 

da bacia hidrográfica. 

A Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia do Rio São Francisco contou com mais de 50 

participantes e colocou em debate a cobrança pelo uso da água. A entidade espera 

regulamentar a medida, para que com a entrada dos recursos possa instituir um modelo de 

gestão capaz de reduzir os impactos que hoje tornam a bacia uma das mais degradadas do 

país. 

MATÉRIA RELACIONADA: 

Ministro anuncia conversão de multas 

Fonte: MMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2503
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2523
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PEÇAS PROCESSUAIS 

 Portaria - Abate de Asininos e Muares – Amargosa [Marcelo Moreira Miranda – 

Promotor de Justiça] <download> 

 Sentença – Amianto – SAMA - Poder Judiciário – Justiça Federal de 1ª Instância – Seção 

Judiciária da Bahia – Subseção Judiciária de Vitória da Conquista [João Batista de 

Castro Júnior – Juiz Federal titular da 1ª Vara] <download> 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 Portaria nº 37 de 15 de Agosto de 2017. Torna pública a Lista Oficial das Espécies da 

Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia <ver publicação> 

 Artigo Científico. Contribuição para uma Mobilidade Urbana saudável [Paulo Ferreira 

Santos Silva – Assistente Técnico do MPBA] <download> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3976-portaria-001-2017-abate-de-asininos-e-muares-amargosa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3978-sentenca-amianto-sama.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3977-portaria-n-37-de-15-de-agosto-de-2017.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3979-contribuicao-para-uma-mobilidade-urbana-saudavel.html
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CAMPANHAS 

 

http://www.abaf.org.br/5668-2/
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http://www.pactomataatlantica.org.br/copia-gt-politicas-publicas
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA 
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004 

 
NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS 

NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC 

NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇÚ – NURP 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF 

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CEAMA 
 
Coordenador 
Cristina Seixas Graça 

 
Equipe: 
Alan dos Santos 
Cristiane Sandes Tosta 
Danilo Oliveira Santos 
Delina Santos Azevedo 
Eduardo José dos Santos Vieira 
Fabiana Fernandes da Cunha Barbosa 
Fabrine dos Santos Lima 
Iamara Santana Santos 
Jamson Guimarães Cerqueira 
Jeliane Pacheco de Almeida 
Juliana Carvalho Marques Porto 
Larissa Brito Gama 

Liane Rosa Martins 

Luis Humberto Erundilho Ribeiro Coelho 

Marta Conceição da Paixão Santos Araújo Ribeiro 

Renavan Andrade Sobrinho  

Roberta Silva Costa 

Rodrigo Almeida Alves 

Rousyana Gomes de Araujo 

Victor Brasil Nunes Ramos  

 

  ceama@mpba.mp.br 

  71 3103-0391/0392/0393/0394 

NBTS 
 
Coordenador 
Cecília Carvalho Marins Dourado 
 
Equipe: 
Diogo Farias Britto Borges dos Reis 
 

  nbts@mpba.mp.br 

  71 3103-6888/6840/6549 

NUDEPHAC 
 
Coordenador 
Edvaldo Gomes Vivas 
 
Equipe: 
Diogo Alves de Vasconcellos 
Margareth Gonçalves Ribeiro de Jesus 
Miguel de Santana Soares 
 

  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-7736 

NUMA 
 
Coordenador 
Fábio Fernandes Corrêa 
 
Equipe: 
Carolina Estevam de Pinho Almeida 
Evelyne Pacheco de Lima Barreto 
Gabriel Narrimã Pereira Torres 
Maria Aparecida Braga França 

 

  numa@mpba.mp.br 

  71 3103-6454/6455/6541/6542 

NURP 
 
Coordenador 
Thyego de Oliveira Matos 
 
Equipe: 
André Meireles Costa 
 

  nurp@mpba.mp.br 

  71 3103-6468/6472/6473 

NUSF 
 
Coordenador 
Luciana Espinheira da Costa Khoury 
 
Equipe: 
Anderson Dias Silva dos Reis 
Camilla Prado Oliveira Silva 
Deyvid Ressurreição Santana 
Fernando Antônio Nobre Cardoso 
Ilka Vlaida Almeida Valadão 
Isabela Santos do Amaral 
Jailson dos Santos Oliveira 
Maria Aline Aguiar Sales 
Priscila Araújo Rocha 

Raquel Maia Torres Bomfim 

 

  nusf@mpba.mp.br 

  71 3103-6427/6429/6432/6439/6438 


