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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 2ª 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 MP 

PGJ debate ações do MP para 2017 com coordenadores dos Centros de 

Apoio  

 07/02/2017 

 

A procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado realizou na manhã de hoje, dia 7, uma reunião 
com os coordenadores dos Centros de Apoio Operacionais para discutir ações e projetos que 
dêem maior visibilidade ao Ministério Público estadual e fortaleçam a atuação institucional. Na 
ocasião, a PGJ solicitou aos coordenadores relatórios das principais atividades realizadas em 
cada área no ano de 2016. “Precisamos fortalecer a nossa imagem e nos aproximar ainda mais 
da sociedade”, destacou a chefe do MP baiano Ediene Lousado.  

Participaram da reunião o chefe de gabinete Luís Cláudio Nogueira; a secretária-geral Mônica 
Barroso; os procuradores de Justiça Geder Gomes, coordenador do Centro de Apoio 
Operacional de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp); e Márcia Guedes, coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca); e os promotores de Justiça 
Pedro Maia, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal; Adalvo Dourado, 
coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf); Maria de Fátima 
Macedo, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, 
Fundações e Eleitorais (Caocife); Márcia Teixeira, coordenadora do Centro de Apoio 
Operacional dos Direitos Humanos (CAODH); Maria Pilar Menezes, coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional de Defesa da Educação (Ceduc); Cristina Seixas Graça, coordenadora do 
Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama); Valmiro Macedo, 
coordenador Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade 
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Administrativa (Caopam); Carlos Martheo, que está substituindo o promotor de Justiça Rogério 
Queiroz, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (Cesau). 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Lagoa deverá ser recuperada e fiscalizada em Jequié  

        09/02/2017 

 

Entulhos e resíduos sólidos não poderão mais ser lançados na “Lagoa do Derba”, no bairro do 

Jequiezinho, em Jequié, conforme determinou a Justiça, atendendo ao pedido formulado pelo 

Ministério Público estadual, em ação civil pública de autoria do promotor de Justiça Maurício 

Foltz Cavalcanti. A decisão liminar expedida no último dia 07 determina que o Município de 

Jequié fiscalize e coíba o lançamento de entulhos e resíduos e também que recupere e 

revegete a área de preservação permanente às margens da lagoa, com base em Projeto de 

Recuperação de Área Degradada (Prad), que deverá ser elaborado em 90 dias.  

O Município deverá ainda apresentar um Plano de Gestão de Resíduos Sólidos voltado para a 

comunidade do entorno da lagoa e promover educação ambiental orientando a população 

sobre a manutenção da limpeza da lagoa. A ação tomou por base uma vistoria do MP e um 

relatório técnico da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente, que 

constataram a “necessidade de realização de ações imediatas na lagoa com o propósito de 

recuperar a área degradada”. O MP já havia tentado resolver a questão de forma extrajudicial, 

tendo proposto um Termo de Ajustamento de Conduta, mas o Município não deu qualquer 

resposta. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

MP recomenda encerramento de lixões em nove municípios da Bacia do 

Salitre  

        15/02/2017 

 

Nove municípios da Bacia do Salitre, na região de Jacobina, deverão encerrar a atividade de 

lixões e reduzir o impacto ambiental causado pela disposição ilegal de resíduos sólidos em 

locais não qualificados como aterros sanitários pelos órgãos ambientais. Isso é o que 

recomenda o Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Pablo Almeida. As 

recomendações, dirigidas aos prefeitos dos municípios de Umburanas, Ourolândia, Mirangaba, 

Várzea Nova, Morro do Chapéu, Jacobina, Miguel Calmon, Campo Formoso e Jaguarari, 

http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/comunicacao/noticias/971-pgj-debate-acoes-do-mp-para-2017-com-coordenadores-dos-centros-de-apoio
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35827
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propõem medidas como a coleta seletiva e a inclusão social de catadores de baixa renda, 

“preferencialmente através de cooperativas”. O MP recomenda ainda a obediência à 

destinação correta dos resíduos do serviço de saúde. 

Os Municípios também foram orientados a realizar o cadastramento de todos os catadores de 

lixo de baixa renda e a fomentar a organização destes em cooperativas, fornecendo apoio 

jurídico, contábil e assistência social. Foi recomendada ainda a contratação de cooperativas de 

catadores de baixa renda para prestar serviço de coleta seletiva. O Ministério Público 

identificou que, em cada um dos municípios, existe mais de um lixão em atividade, sendo que 

Jacobina tem ainda um aterro controlado que deveria ter sido extinto desde 2014. De acordo 

com Pablo Almeida, todas essas situações ferem a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

“A manutenção dos lixões gera poluição do solo, subsolo, águas superficiais e subterrâneas, 

além da atmosfera, causando danos à flora e fauna locais”, salientou o promotor.  

O MP recomenda ainda que os Municípios adotem coleta seletiva em todas as repartições 

públicas municipais e em locais de grande circulação e que realizem campanhas de 

conscientização da população. O promotor Pablo Almeida ressalta a experiência positiva da 

cooperativa que atua em Jacobina, “onde os catadores viviam abaixo da linha da pobreza e 

hoje têm renda de até 1.200,00 reais mensais”, mas salienta que, mesmo lá “o serviço deve ser 

ampliado”. O promotor recomendou que em Jacobina a coleta seletiva seja obrigatória para as 

repartições públicas, condomínios, conjuntos habitacionais e empresas com mais de 10 

empregados, já em 2017, ampliando essa obrigatoriedade nos anos seguintes.  

Outra recomendação é de que seja realizado o cadastramento de todos os hospitais, clínicas e 

unidades municipais de saúde, bem como de entidades privadas geradoras de resíduos de 

saúde, cabendo também ao município a fiscalização. Foram determinadas, ainda, diversas 

medidas para o encerramento dos lixões, como o cercamento, a instituição de controle de 

acesso, a colocação de placas de advertência, a concentração da disposição de resíduos sólidos 

em um único local e o recobrimento dos rejeitos. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

MP recomenda regularização fundiária de ocupações irregulares em 

Itacaré       

        15/02/2017 

 

O promotor de Justiça Luis Eduardo Souza e Silva recomendou ao prefeito do Município de 

Itacaré e ao secretário de Meio Ambiente e de Obras e Urbanismo que promovam a 

regularização urbanística e fundiária de ocupações irregulares na cidade. Segundo o promotor 

de Justiça, o Município deve priorizar as áreas mais precárias e, no prazo de 180 dias, promover 

a regularização nos termos do artigo 77 do Plano Diretor do Município de Itacaré. Além disso, 

também foi recomendada a transferência, no prazo de um ano, da população situada às 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35949
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margens do Rio de Contas, nos manguezais e nas áreas que por descumprirem a legislação 

ambiental não são passíveis de regularização fundiária e ocupação. 

“É notória a existência de grandes áreas onde ocorreu o parcelamento ilegal do solo urbano e a 

ocupação de Área de Preservação Ambiental (APA) Itacaré/Serra Grande com assentos urbanos 

informais”, destacou o promotor de Justiça Luis Eduardo Silva. O Município deve ainda 

promover a fiscalização dos projetos de loteamento e desmembramento que estão sendo 

implantados no Município de Itacaré sem que estejam devidamente aprovados pela Prefeitura 

Municipal e, caso seja necessário, expropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para 

reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação.  O objetivo da recomendação é 

resguardar a ordem urbanística e ambiental do Município e o interesse coletivo, “fazendo com 

que seja cumprido o que preconiza o Plano Diretor de Itacaré e a Lei Federal nº 6.766/79”. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Demolidas barracas irregulares em cachoeira do Vale do Jiquiriçá       

        16/02/2017 

 

 

Cinco barracas que ocupavam irregularmente áreas de preservação permanente na Cachoeira 

dos Prazeres, localizada no Vale do Jiquiriçá, foram demolidas ontem, dia 15, em uma operação 

realizada conjuntamente pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental do Recôncavo Sul, 

Prefeitura Municipal de Jiquiriçá, Inema e as Polícias Militar e Rodoviária Federal. A área da 

cachoeira, localizada no Rio Boqueirão, foi interditada para o turismo em 2014, devido à falta 

de segurança e aos danos ambientais decorrentes das edificações irregulares na Área de 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35950
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Preservação Permanente. Os problemas foram denunciados em uma ação civil pública 

proposta pelo MP contra os Municípios de Ubaíra e Jiquiriçá. 

O Inema notificou o Município de Jiquiriçá para que fosse promovida a demolição das barracas, 

mas apenas parte delas foi retirada do local em 2016. O Ministério Público, por meio do 

promotor de Justiça Julimar Barreto, encaminhou ofício à nova gestão municipal exigindo o 

cumprimento total da determinação do órgão ambiental, efetivada na operação realizada 

ontem. “A próxima etapa pleiteada pelo Ministério Público é a elaboração de um projeto 

urbanístico e paisagístico da área, envolvendo estudos de parceria público-privada, já que a 

cachoeira situa-se em uma fazenda particular, para que depois seja viabilizada a desinterdição 

pela Justiça”, afirmou o promotor. A Cachoeira dos Prazeres é o principal atrativo turístico do 

Vale do Jiquiriçá. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

Recomendação visa proteção de patrimônio histórico e cultural de 

Salvador durante o Carnaval  

        17/02/2017 

 

O Centro Antigo de Salvador e outras áreas de patrimônio histórico e cultural protegido devem 

receber atenção especial durante o Carnaval. O Ministério Público estadual recomendou nesta 

quarta-feira, dia 15, ao prefeito ACM Neto e ao secretário municipal de Cultura Cláudio Tinoco 

que adotem uma série de medidas administrativas com a finalidade de prevenir ou minimizar 

os impactos das festividades carnavalescas aos bens históricos e culturais da cidade tombados 

a nível municipal, estadual ou federal. A recomendação foi expedida pelos promotores de 

Justiça Edvaldo Gomes Vivas, Lívia Sant'Anna Vaz e Márcia Teixeira, que estabeleceram um 

prazo de cinco dias para que o governo municipal adote ou determine a adoção das 

providências recomendadas. 

Entre as 13 medidas indicadas, estão a de assegurar que na instalação de bens, palcos e 

equipamentos em geral seja observada uma distância mínima – proporcional ao potencial de 

risco – dos bens tombados, realizada a partir de prévia autorização do órgão de patrimônio 

competente; que os espaços públicos impactados pelas instalações das estruturas sejam 

deixados nas mesmas condições anteriores ao início da festa; que as instalações elétricas e a 

utilização de materiais inflamáveis dependam de licenciamento e passem por fiscalização dos 

órgãos competentes; que a emissão de ruídos não ultrapasse os níveis considerados adequados 

e aceitáveis pela legislação vigente; que os banheiros químicos estejam em locais adequados e 

distantes das fachadas dos imóveis e monumentos tombados; que haja orientação quanto aos 

trajetos de trios elétricos e carros alegóricos e de som para evitar danos ao patrimônio cultural; 

e que os foliões sejam advertidos, por meio de mensagens sonoras periódicas, para não 

lançarem ou acionarem serpentinas, confetes, balões, foguetes, rojões e outros adereços em 

http://www.mpba.mp.br/noticia/28690
http://www.mpba.mp.br/noticia/28690
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/35965
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direção à rede elétrica, e também respeitarem os bens do patrimônio cultural, utilizando 

exclusivamente os banheiros químicos para as necessidades fisiológicas. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

#MPnoCarnaval - MP fiscaliza gestão de resíduos sólidos urbanos no 

Carnaval 

         27/02/2017 

 

 

Com o objetivo de coletar elementos relativos à gestão de resíduos sólidos urbanos produzidos 

no circuito do Carnaval, com ênfase nos originários de sanitários químicos, bem como às águas 

servidas e dejetos humanos oriundos dos trios elétricos, a promotora de Justiça Letícia Baird 

coordenou hoje, dia 27, uma diligência, em caráter cautelar, nos três circuitos do Carnaval de 

Salvador. “No período do Carnaval há significativo incremento na geração de resíduos sólidos 

urbanos, o que torna necessária a apuração pelo MP acerca do dever de observância pela 

administração pública da adequada gestão desses resíduos e, também, do dever constitucional 

de proteção do meio ambiente”, destacou Letícia Baird.  

As diligências tiveram também o propósito de verificar a observância dos termos da 

recomendação feita ontem (26) ao Município de Salvador para que adote providências para 

promover a adequada gestão dos resíduos sólidos produzidos nos circuitos do Carnaval. A 

diligência contemplou coleta de imagens, vídeos e oitivas informais com cidadãos, vendedores 

http://www.mpba.mp.br/noticia/36031
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ambulantes, funcionários de trios elétricos e ligados à limpeza urbana. Foi constatada a 

ausência de lixeiras em diversos trechos do circuito, ficando, em muitos casos, os próprios 

ambulantes responsáveis pela gestão e acondicionamento do lixo que produzem.  

Em alguns pontos, a espuma resultante da lavagem dos banheiros continuava nas ruas mesmo 

após a limpeza, em contato com a população e com o material que seria comercializado pelos 

ambulantes. Conforme relatado por funcionários de alguns de trios elétricos, os dejetos 

humanos acondicionados nos caminhões são lançados diretamente em bueiros situados em via 

pública ao longo dos circuitos da festa. Vendedores ambulantes afirmaram terem presenciado 

o transbordo de dejetos no bueiro situado próximo ao Farol da Barra. De acordo  com as 

promotoras de Justiça Letícia Baird e Márcia Teixeira, coordenadora do Centro de Apoio 

Operacional dos Direitos Humanos (CAODH), o material apurado será encaminhado ao Centro 

de Apoio às Promotorias Ambientais para adoção das medidas cabíveis pelas Promotorias de 

Justiça. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

#MPnoCarnaval - Coppa é requisitada a apurar prática de crime 

ambiental na Estrada do Mandu        

         27/02/2017 

 

Um suposto crime ambiental praticado durante o Carnaval na Estrada do Mandu, localizada no 

bairro de São Marcos, deverá ser apurado pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental 

(Coppa), da Polícia Militar. Isso é o que requisita o Ministério Público estadual em ofício 

enviado à comandante da Companhia. No documento, os promotores de Justiça Márcia 

Teixeira, Rogério Queiroz e Letícia Baird registram que danos estariam sendo causados à fauna 

e à flora na entrada do canteiro de obras de uma construtora. Por isso, eles requisitaram a 

realização de diligências para averiguação dos fatos, com adoção das providências cabíveis. 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/noticia/36120
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/36118
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

MP discute regularização de sistemas do Meio Ambiente com prefeitos 

     01/02/2017 

 

A Promotoria Regional de Justiça Especializada em Meio Ambiente, sediada em Teixeira de 
Freitas, discutiu na tarde desta quarta-feira, 1º de fevereiro, com prefeitos, secretários e 
procuradores municipais da Costa das Baleias, a regularização dos Sistemas Municipais de 
Meio Ambiente e os Planos Municipais de Saneamento e Resíduos.  

A reunião foi presidida pelo Promotor titular, Coordenador do NUMA e gerente do Programa 
Floresta Legal, Fábio Fernandes Corrêa. 

O momento serviu para discutir três importantes temas: a elaboração dos planos municipais 
de Mata Atlântica para proteção e recuperação do Bioma; a regularização dos sistemas 
municipais do Meio Ambiente que diz respeito ao licenciamento ambiental – uma 
preocupação muito grande dos comerciantes e gestores municipais, já que existe falta de 
equipe técnica mínima para fazer o licenciamento na região, e a necessidade tanto dos planos 
municipais de Saneamento Básico, como dos planos municipais de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. 

Para o promotor Fábio Fernandes, a reunião foi positiva, “já existem ações do Ministério 
Público em andamento, Hoje houve uma renovação de compromisso dos prefeitos reeleitos, 
além de servir como oportunidade para que os novos gestores conheçam a realidade do  
Ministério Público e a possibilidade de solução de graves problemas que atingem a região 
como um todo”, comentou. 



 
 

Página 13 de 42 
 

Ainda durante o evento, houve a eleição da mesa diretora Consórcio Público Intermunicipal de 
Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia – Construir. 

O prefeito de Lajedão Humberto Cortes, o “Betão”, foi eleito presidente; a prefeita Mayra 
Brito de Prado, vice; o prefeito Dinoel Carvalho de Vereda, como Diretor Financeiro; o prefeito 
Calixto Ribeiro de Ibirapuã, Diretor de Projeto; e a prefeita Zuma Pinheiro de Intanhém ficou 
com o cargo de Diretora Adjunta. 

Fonte: SulBahia News 

 

Comissão de Meio Ambiente do CNMP realiza reunião para tratar do 
desastre em Mariana/MG            

                   

      01/02/2017 

O presidente da Comissão Temporária de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CTMA/CNMP), conselheiro Sérgio Ricardo de Souza, reuniu-se, na última segunda-
feira, 30 de janeiro, com representantes da força tarefa formada pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (MP/MG), para tratar sobre o desastre ocorrido em Mariana/MG. 
Participou também da reunião o membro auxiliar da comissão, o promotor de Justiça, 
Emmanuel Levenhagen Pelegrini. 

Na ocasião, o procurador-geral adjunto institucional do MP/MG, Rômulo Ferraz, e o promotor 
de Justiça Francisco Generoso ressaltaram as recentes iniciativas adotadas pelo grupo. Além 
disso, indicaram os desdobramentos do caso e reafirmaram o compromisso da instituição 
perante o maior desastre ambiental ocorrido na história do país.  

Fonte: CNMP 

 

 

Parceria entre Iphan e MTur busca fortalecer o Patrimônio Cultural 
Brasileiro 

                    02/02/2017 

Com o objetivo de estreitar a relação entre Patrimônio Cultural e Turismo, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Ministério do Turismo (MTur) trabalham 
em ações conjuntas para o ano de 2017. Em reunião nesta terça-feira, 1 de fevereiro, a 
presidente do Iphan, Kátia Bogéa, e o ministro do Turismo, Marx Beltrão, ajustaram um plano 
de trabalho. 

Para Kátia Bogéa, “a parceria entre o Iphan e o Ministério do Turismo é fundamental. 
Trabalhamos praticamente com o mesmo objeto, ou seja, o Ministério do Turismo promove o 
Brasil e sua cultura, e o Iphan protege o Patrimônio Cultural Brasileiro e preserva es sa 

http://www.sulbahianews.com.br/mp-discute-regularizacao-de-sistemas-do-meio-ambiente-com-prefeitos/
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/10028-comissao-de-meio-ambiente-do-cnmp-realiza-reuniao-para-tratar-do-desastre-em-mariana-mg
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memória para as gerações futuras”. A agenda conjunta entre as duas instituições do Governo 
Federal prevê um repasse de recursos do MTur ao Iphan para a realização do Seminário 
Internacional Fortificações Brasileiras. Será feita também a revisão, atualização e nova 
impressão do Guia Brasileiro de Sinalização Turística. Outro assunto de interesse conjunto é a 
candidatura da Serra da Barriga (AL) a Patrimônio Cultural do MERCOSUL e, ainda na esfera 
internacional, uma missão irá a Portugal para conhecer as experiências de seus centros de 
visitantes, em especial nos sítios do patrimônio mundial, e também museus e centros de 
interpretação de sítios. 

Conjuntos de Fortificações 

 Entre os bens brasileiros constantes na Lista Indicativa do Patrimônio Mundial da UNESCO 
está um Conjunto de Fortificações, composto por 19 fortes situados em 10 estados, que 
representam as construções defensivas implantadas no território nacional, nos pontos que 
serviram para definir as fronteiras marítimas e fluviais do País. O Seminário  Internacional 
Fortificações Brasileiras – Patrimônio Mundial: estudos para análise de modelos de gestão e 
valoração turístico-cultural será realizado entre os dias 4 e 7 de abril, no Forte das Cinco 
Pontas, em Recife (PE), e tem como principal objetivo estabelecer uma plataforma comum no 
que se refere à proteção, conservação e gestão desses bens. “A maioria das fortificações está 
sem uso e vamos trazer experiências concretas para avançarmos na gestão das fortalezas. 
Queremos envolver neste encontro, além do Ministério da Cultura, os Ministérios do Turismo, 
da Defesa e da Educação”, destaca a presidente do Iphan.  

O conjunto de fortificações implantado pelos europeus no Brasil teve suas origens em um 
processo de ocupação do território próprio, diferenciado das outras potências coloniais. 
Baseava-se em um esforço descentralizado, oriundo de ações dos próprios moradores das 
diferentes capitanias que formariam o Brasil, sem uma maior intervenção da metrópole. Isso 
resultou na construção de centenas de fortificações, espalhadas por todo o território nacional, 
edificadas para atender mais a interesses locais do que os da metrópole.  

 Ainda existem dezenas dessas fortificações luso-brasileiras, marcando a ação deles no 
estabelecimento dessa cultura única. A proposta desta inscrição é apresentar um conjunto de 
fortificações que contemple uma seleção de 19 monumentos, representativos das construções 
defensivas implantadas no território brasileiro, nos pontos que serviram para definir as 
fronteiras marítimas e fluviais que resultaram no maior País da América Latina: o Brasil. A 
seleção dos monumentos recaiu sobre as seguintes obras: 

Fortaleza de São José, em Macapá (AP)Forte dos Reis Magos em Natal (RN)  
 Forte Coimbra, em Corumbá (MS) 
 Forte de Príncipe da Beira, em Costa Marques (RO) 
 Fortaleza dos Reis Magos, em Natal (RN) 
 Forte de Santa Catarina, em Cabedelo (PB) 
 Forte de Santa Cruz (Forte Orange), em Itamaracá (PE) 
 Forte São João Batista do Brum, no Recife (PE) 
 Forte São Tiago das Cinco Pontas, no Recife (PE) 
 Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador (BA) 
 Forte São Diogo, em Salvador (BA) 
 Forte São Marcelo, em Salvador (BA) 
 Forte de Santa Maria, em Salvador (BA) 
 Forte de N. S. de Mont Serrat, em Salvador (BA) 
 Fortaleza de Santa Cruz da Barra, em Niterói (RJ) 
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 Fortaleza de São João, no Rio de Janeiro (RJ)  
 Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, em Guarujá (SP) 
 Forte São João, em Bertioga (SP) 
 Fortaleza de Santa Cruz de Anhantomirim, em Governador Celso Ramos (SC)  
 Forte de Santo Antônio de Ratones, em Florianópolis (SC) 

Missão Portugal 

 Em março, representantes do Iphan e dos Ministérios da Cultura e do Turismo irão visitar 
alguns sítios do patrimônio mundial em Portugal, para conhecer as experiências de 
interpretação de lugares como os centros históricos do Porto, Guimarães e Viana do Castelo. O 
objetivo da missão é desenvolver um projeto de intercâmbio com Portugal para assessorar no 
desenvolvimento de projetos para instalação de centros de interpretação em sítios do 
patrimônio mundial no Brasil.  

A presença de centros de interpretação em sítios do patrimônio mundial qualifica a visitação 
turística, promovendo o Turismo Cultural nesses locais, já que o visitante tem neles acesso à 
história e importância do lugar. 

Guia Brasileiro de Sinalização Turística 

 A primeira versão do Guia Brasileiro de Sinalização Turística foi desenvolvida pelo Iphan, 
Instituto Brasileiro de Turismo, (Embratur) e Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), 
com o objetivo de ressaltar a importância dos recursos patrimoniais como e lementos que 
despertassem interesse turístico, destacando a autenticidade e o caráter único dos sítios 
históricos, artísticos, naturais e arqueológicos. A revisão e atualização do Guia pretende 
superar os desafios da hospitalidade nos locais, em relação aos seus atrativos turísticos, bem 
como garantir os direitos de acessibilidade, melhorar a mobilidade urbana diante do aumento 
de fluxos turísticos cada vez mais globalizados e otimizar os sistemas existentes de informação 
pública.  

Candidatura da Serra da Barriga (AL) 

 Local marcado pela construção do Quilombo dos Macacos, sede do Quilombo dos Palmares, a 
Serra da Barriga, em Alagoas, é aspirante a Patrimônio Cultural do MERCOSUL. A candidatura 
se insere na proposta La Geografía del Cimarronaje: Cumbes, Quil ombos y Palenques del 
MERCOSUR, junto com Equador e Venezuela, que também apresentaram sítios de interesse 
para a valoração da contribuição africana no continente sul -americano. O dossiê da habilitação 
será avaliado no fim do segundo semestre de 2017. 

Fonte: IPHAN 

 

 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3991/parceria-entre-iphan-e-mtur-busca-fortalecer-o-patrimonio-cultural-brasileiro
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Tribunal alagoano doa lâmpadas e pilhas para reciclagem 

                   06/02/2017 

O Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJAL) destinou, na quinta-feira (2), 
150 lâmpadas e 9,75 kg de pilhas e baterias à empresa Leroy Merlin, que disponibiliza estações 
para recolhimento desses materiais, considerados nocivos ao meio ambiente. As lâmpadas, 
pilhas e baterias foram obtidas por meio do sistema de coleta seletiva implantado na sede do 
Judiciário em junho de 2016. Na próxima semana, serão destinadas mais 230 lâmpadas à 
empresa. 

A ideia é que a entrega seja semanal. “A intenção é que, brevemente, com a expansão da 
coleta seletiva para outras unidades do Judiciário, o Tribunal contrate diretamente uma 
empresa especializada no descarte dessas lâmpadas”, afirmou Alexandre Caiado, integrante do 
núcleo. 

O órgão também iniciará a coleta dos resíduos gerados em seu departamento médico. A 
empresa especializada nesse tipo de recolhimento já foi contratada e está em entendimento 
com o departamento para iniciar a coleta periódica dos materiais descartados.  

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Ao receber as lâmpadas, pilhas e baterias, a empresa cumpre a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, vigente desde 2010. Segundo a lei, fábricas e indústrias que produzem lâmpadas, bem 
como as empresas que comercializam, devem se empenhar na coleta e no tratamento dos 
produtos e garantir a descontaminação e a reciclagem dos materiais que os compõem, 
colocando em prática a chamada “logística reversa”. 

Fonte: CNJ 

 

 

ABRAMPA seleciona as melhores obras de Teoria Geral do Direito 
Ambiental 

     08/02/2017 

Com o objetivo de referenciar a leitura e trazer novidades e comentários sobre obras que 

abordam o tema do meio ambiente, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério 

Público de Meio Ambiente (ABRAMPA) publicará quinzenalmente uma lista bibliográfica que 

pode servir como base de estudos e trabalho na área.  

Levando em consideração a complexidade dos bens ambientais, com suas próprias regulações 

e classificações, a ABRAMPA dá início às listas de leitura com o tema geral da "Teoria Geral do 

Direito Ambiental": 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84259-tribunal-alagoano-doa-lampadas-e-pilhas-para-reciclagem
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AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo. 

RT.2014. 

BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcelos e (coord). Direito Ambiental das áreas protegidas: o 

regime jurídico das unidades de conservação. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2001.  

BELLO, Ney de Barros Filho. Direito ao Ambiente. Da compreensão dogmática do direito 

fundamental na pós-modernidade. Porto Alegre. Livraria do Advogado.2012. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Protecção do ambiente e Direito de Propriedade (crítica de 

jurisprudência ambiental). Coimbra: Coimbra Editora. 1995. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes & LEITE, José Rubens Morato. Direito Constitucional 

Ambiental Brasileiro. São Paulo. Saraiva. 2007. 

FARIAS, Paulo José Leite. Competência Federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Sérgio 

Antonio Fabris Editor. 1999. 

LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 

LEUZINGER, Márcia Dieguez e CUREAU, Sandra. Direito Ambiental. Série Universitária.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2013 

LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. São Paulo. RT. 2010. 

LOUBET, Luciano Furtado. Licenciamento Ambiental. A Obrigatoriedade da Adoção das 

Melhores Técnicas Disponíveis (MTD). Belo Horizonte.  Del Rey Editora. 2014.  

MIRRA, Alvaro Luiz Valery. Impacto ambiental. Aspectos da legislação brasileira. São Paulo. 

Editora Juarez de Oliveira. 2008. 

MILARÉ, Edis; BENJAMIN, Antônio Herman V. Estudo Prévio de Impacto Ambiental: teoria, 

prática e legislação. São Paulo: RT, 1993. 

RODRIGUES, José Eduardo Ramos Rodrigues. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 

São Paulo. RT. 2006. 

SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental: na 

dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte : Del Rey, 2003. 

SARLET, Ingo Wolfgang & FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. São Paulo. 

RT. 2011. 

SOARES JÚNIOR, Jarbas; GALVÃO, Fernando (coords). Direito Ambiental na visão da 

Magistratura e do Ministério Público; Coordenadores. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.  

Fonte: ABRAMPA 

http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=456&modulo=NOTÍCIA
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Atividades de Educação Ambiental do Zoo tem novo número para 
agendamento 

     09/02/2017 

Engajado na promoção de cursos, palestras e demais atividades sobre Educação 

Ambiental, o Parque Zoobotânico Getúlio Vargas passa a disponibilizar a partir do mês 

de fevereiro de 2017, uma agenda anual para marcação dos projetos. O contato pode 

ser feito através do telefone 3116-7954. 

Entre as opções de projetos promovidos pelo Zoo de Salvador, que está localizado no 

bairro de Ondina, destacam-se o “Zoo Noturno”, “Aprendendo no Zoo”, “Zoo vai à 

escola”, ”Zoo Especial”, 

“Zoo em Família” e “Zoo Terapia”, além das diversas opções de lazer e entretenimento 

o Zoo e conhecimento para toda a população. 

O Parque Zoobotânico Getúlio Vargas está aberto à visitação do público de terça a 

domingo (inclusive feriados), das 8h30 às 17h, com entrada gratuita. 

Fonte: INEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inema.ba.gov.br/2017/02/zoologico-de-salvador-abre-agenda-para-zoo-noturno-em-2017/
http://www.inema.ba.gov.br/2017/02/atividades-de-educacao-ambiental-do-zoo-tem-novo-numero-para-agendamento/
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Workshop nos EUA traz resultados para avaliação do risco de agrotóxicos 
no Brasil  

       10/02/2017 

Abelha Arapuá (Trigona spinipes), nativa do Brasil 

 
Foto: Cristiano Menezes 

 

Brasília (09/02/2017) – A analista da Diretoria de Qualidade Ambiental do Ibama Karina Cham e 

a professora doutora Roberta Cornélio Ferreira Nocelli, da Universidade Federal de São Carlos 

(SP), representaram o Brasil no workshop Pesticide Exposure Assessment Paradigm for non-

Apis Bees (Paradigma para avaliação de exposição a agrotóxicos para abelhas não-Apis), 

realizado de 10 a 12 de janeiro na Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), 

em Washington. 

A oficina teve como objetivo discutir as particularidades da exposição de abelhas não-Apis a 

agrotóxicos em ambientes agrícolas e estudar a necessidade de alteração da avaliação de risco 

do uso desses produtos empregada atualmente por agências reguladoras. Os resultados, que 

contêm informações importantes para o processo global de regulação de agrotóxicos e 

apontam pesquisas necessárias, serão divulgados em uma publicação que será lançada em 

breve pelo comitê organizador do workshop. 

A Apis mellifera, também conhecida como abelha do mel, é considerada a principal 

polinizadora de culturas agrícolas no mundo. Por ter biologia conhecida, ser facilmente 

mantida em laboratório e apresentar ampla distribuição geográfica, é utilizada como 

organismo-teste padrão em estudos voltados para avaliações de risco do uso de agrotóxicos. 

Abelhas nativas de outras espécies (chamadas não-Apis para fins didáticos) realizam até 90% da 

polinização em alguns ecossistemas brasileiros. Entre estas, destacam-se as abelhas sem ferrão 
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(meliponíneos), cujas características foram apresentadas pelo Brasil no workshop. O grupo é 

característico de climas tropicais e está presente na maior parte dos países sul -americanos. 

Os outros países participantes apresentaram informações sobre abelhas solitárias (Osmia spp., 

Megachile rotundata e Nomia melanderi) e as do gênero Bombus, para as quais já estão sendo 

desenvolvidos protocolos para teste. 

A bióloga Karina Cham, que representou o Ibama no workshop, coordena um grupo de 

trabalho (GT) formado por representantes da academia, de empresas e de órgãos de pesquisa 

com a finalidade de propor a primeira norma brasileira sobre o risco do uso de agrotóxico para 

os polinizadores e elaborar um manual que oriente sua aplicação. No fim de janeiro, o grupo 

elaborou uma nota técnica na qual aponta questões que precisam ser estudadas para garantir 

o avanço dos procedimentos de avaliação de risco do uso de agrotóxicos. 

Participaram do evento 37 especialistas do governo, da academia e da indústria, além de 

representantes da EPA, da California Department of Pesticide Regulation (CDPR) e da United 

States Department of Agriculture (USDA), dos Estados Unidos; da European Food Safety 

Authority (EFSA), da Europa; da Pest Management Regulatory Agency (PMRA), do Canadá; da 

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail 

(ANSES), da França; e do Julius Kühn Institute (JKI), da Alemanha. O Brasil foi o único país do 

hemisfério sul a participar do evento.  

Resultados 

Um dos capítulos da publicação que divulgará os resultados do workshop será baseado no 

documento sobre meliponíneos apresentado pelo Brasil. Elaborado por especialistas brasileiros 

em abelhas sem ferrão, o material poderá servir de base para que diversos países desenvolvam 

instrumentos de proteção aos polinizadores. 

O encontro também resultou na elaboração de uma equação que permite calcular a exposição 

a agrotóxicos pelo contato com elementos do solo. A solução poderá ser incorporada ao 

sistema de avaliação de risco aplicado atualmente pelo Ibama. 

A primeira instrução normativa sobre o risco do uso de agrotóxicos para abelhas será publicada 

em breve pelo Ibama, associada a um manual de procedimentos que orientará sua aplicação.  

Mais informações: 

Nota técnica “Avaliação de risco de agrotóxicos para insetos polinizadores e lacunas de 

conhecimento” 

Fonte: IBAMA 

 

 

 

http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias/noticias2017/nota_tecnica_avaliacao_de_risco_de_agrotoxicos.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias/noticias2017/nota_tecnica_avaliacao_de_risco_de_agrotoxicos.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/noticias/noticias2017/nota_tecnica_avaliacao_de_risco_de_agrotoxicos.pdf
http://www.ibama.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=990&Itemid=101
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A aplicação da ação civil pública no STJ 

       12/02/2017 

 

Instrumento processual destinado à proteção de interesses difusos da sociedade, a ação civil 

pública (ACP), prevista na Constituição Federal de 1988, foi regulamentada pela Lei 7.347/85. 

Essencialmente, a norma trata da responsabilização por danos morais e patrimoniais 

causadosao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, urbanístico e paisagístico. 

Em 2011, a Lei 12.529 alargou o alcance da ACP paraas infrações cometidas contra a ordem 

econômica. Três anos depois, em 2014, também foi acrescentada à Lei 7.347 a proteção à 

honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos (Lei 12.966) e ao patrimônio 

público e social (Lei 13.004). 

Ordem econômica 

Por se tratar de lei infraconstitucional, muitas controvérsias envolvendo a ACP acabam 

chegando ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em um desses casos, o tribunal aplicou a 

inovação trazida pela Lei 12.529, quando a Segunda Turma reconheceu o cabimento de ACP em 

pedido de responsabilização civil e paralisação da atividade de exploração de máquinas caça-

níqueis. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) extinguiu o feito sem julgamento de mérito, 

por entender que compete ao juízo criminal apreciar a prática de contravenção penal, bem 

como decidir sobre as medidas de fechamento do estabelecimento, bloqueio de contas 

bancárias e apreensão de máquinas caça-níqueis. 

A Segunda Turma, entretanto, deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual sob o 

argumento de que a Lei 7.347, em seu artigo 1º, V, dispõe ser cabível o ajuizamento de ACP 

contra infrações de ordem econômica.  

“A exploração de jogos de azar acarreta graves prejuízos à ordem econômica, notadamente  no 

campo da sonegação fiscal, da evasão de divisas e da lavagem de dinheiro”, observou o 

ministro Herman Benjamin, relator (REsp 813.222). 

Tributos e contribuições 

De acordo com o artigo 1º, parágrafo único, da Lei 7.347, a ACP não é cabível “para veicular 

pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS) ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem 

ser individualmente determinados”. 

Esse dispositivo foi aplicado no julgamento do REsp 1.228.967,na Primeira Turma.O Ministério 

Público do Rio de Janeiro ajuizou ACP com o objetivo de condenar notários que tiveram a 

nomeação anulada a devolver os valores recebidos a título de emolumentos e custas durante o 

exercício de suas funções em cartórios extrajudiciais. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347Compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13004.htm
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=010261
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=013399
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A turma, além de não reconhecer prejuízo para a administração pública, em razão do 

pagamento pelos serviços prestados ter sido feito por particulares, manteve o entendimento 

de que as custas e os emolumentos constituem espécie tributária, não podendo o MP cobrar 

sua restituição por meio de ACP. 

Bloqueio de bens 

Com o objetivo de evitar danos aos bens tutelados pela ACP, a Lei 7.347 admite a possibilidade 

de ser ajuizada ação cautelar. A Primeira Seção, em julgamento de recurso repetitivo, firmou a 

tese de que é possível a decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato 

de improbidade administrativa (Tema 701). 

Para o STJ, a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de 

dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porque visa, justamente, evitar a dilapidação 

patrimonial futura, no intuito de garantir o ressarcimento ao erário ou a devolução do produto 

do enriquecimento ilícito, decorrente de eventual condenação. 

Legitimados 

Têm legitimidade para propor a ACP e a ação cautelar: o Ministério Público; a Defensoria 

Pública; a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios; autarquias, empresas públicas, 

fundações ou sociedades de economia mista e associações (constituídas há pelo menos um ano 

e que tenham entre suas finalidades a proteção dos bens tutelados pela ACP).  

O artigo 5º, V, parágrafo 3º, da Lei 7.347 também disciplina que, em caso de desistência 

infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro 

legitimado assumirá a titularidade ativa. 

No julgamento do REsp 1.372.593, a Segunda Turma entendeu que essa possibilidade também 

pode ser aplicada aos casos em que for verificado vício na representação processual da 

associação autora. 

No caso apreciado, uma associação ajuizou ACP para impedir a construção de um shopping em 

razão de impactos ambientais. Em primeira instância, o processo foi extinto sem julgamento de 

mérito porque o juiz entendeu que o ingresso do Ministério Público não seria possível porque a 

Lei 7.347 só trata de casos de desistência ou abandono de causa, não abarcando o vício de 

representação. 

Para a Segunda Turma, entretanto, “antes de proceder à extinção do processo, deve-se conferir 

oportunidade ao Ministério Público para que assuma a titularidade ativa da demanda. Isso 

porque as ações coletivas trazem em seu bojo a ideia de indisponibilidade do interesse 

público”. 

Erga omnes 

De acordo com o artigo 16 da Lei 7.347, “a sentença civil fará coisa julgada erga omnes (produz 

efeito para todos), nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido 

for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. 

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/
https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=014298
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No julgamento do REsp 1.319.232, em que ficou definido que o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais prevista a indexação 

aos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF (Bônus do Tesouro Nacional) no percentual 

de 41,28%, a Terceira Turma aplicou esse dispositivo ao definir a abrangência da decisão.  

No julgamento dos embargos de declaração, o colegiado consignou que, “ajuizada a ação civil 

pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, 

perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, e sendo o órgão prolator da decisão final de 

procedência o STJ, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional”. 

Legislação Aplicada 

Outros dispositivos da Lei 7.347 que foram aplicados em julgados do STJ podem ser conferidos 

no serviço Legislação Aplicada, disponível no site do STJ. A ferramenta seleciona e organiza 

acórdãos e súmulas representativos da aplicação da norma analisada. Para cada artigo, 

parágrafo, inciso ou alínea, há uma pesquisa automática e atualizada que consulta o acervo de 

acórdãos. 

Para acessar o serviço, basta seguir o caminho Jurisprudência > Legislação Aplicada, a partir do 

menu superior do site do STJ. 

Fonte: STJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo&acao=pesquisar&livre=@cnot=015092
http://www.stj.jus.br/SCON/legaplic/?vPortalArea=1181
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/A-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-a%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-no-STJ
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PEC da vaquejada é aprovada no Senado 

Texto muda artigo da constituição, que trata do meio ambiente, para descaracterizar a prática 

de crueldade.       

        12/02/2017 

 
Animais que participam de eventos não podem sofrer qualquer tipo de ato cruel. (Foto: Tatiana Azeviche/Creative Commons)  

 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 50/2016), que permite as vaquejadas sem atos 

cruéis aos animais no Brasil, foi aprovada nesta terça-feira (14/02) pelo Senado Federal. A 

votação ocorreu em dois turnos e recebeu 28 assinaturas. O texto segue agora para apreciação 

na Câmara dos Deputados. 

A PEC muda o artigo 225 da Constituição, que trata do meio ambiente, para descaracterizar a 

prática de crueldade associada ao esporte. O texto foi apresentado em outubro de 2016, logo 

após a decisão do STF de derrubar a lei que regulamentava a atividade como esporte no Ceará. 

Na ocasião, o relator, ministro Marco Aurélio, considerou haver “crueldade intrínseca” contra 

os animais. 

O texto prevê que não serão consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, 

desde que sejam manifestações culturais previstas na Constituição e registradas como 

integrantes do patrimônio cultural brasileiro. A condição para isso é de que sejam 

regulamentadas em lei específica que garanta o bem-estar dos animais. 

“A gente precisa aperfeiçoar essa atividade da vaquejada – geradora de emprego e renda - e 

discutir o que é cuidar do bem-estar animal, sem negar a possibilidade de uma manifestação 

cultural”, disse o senador Roberto Muniz (PP/BA), um dos presentes na sessão desta terça.  

Fonte: Globo Rural 
 

http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2017/02/pec-da-vaquejada-e-aprovada-no-senado.html
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Inema convoca comunidade para eleição do Conselho Gestor da APA das 

Lagoas e Dunas do Abaeté  

       16/02/2017 

 

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Inema, através da Coordenação de 

Interação Social e da gestão da Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas do Abaeté, 

promove entre fevereiro e abril de 2017 a convocação de setores da sociedade para a formação 

do conselho gestor do Parque. 

Moradores, instituições e comerciantes da região estão sendo visitados por representantes do 

Inema, a fim de participarem da construção desse novo conselho e contribuírem com a 

divulgação da eleição. A primeira reunião para a convocação da eleição acontece no dia 7 de 

março, às 8h30, na Casa da Música, ao lado do Parque do Abaeté. 

O edital para a eleição do conselho gestor da APA das Lagoas e Dunas do Abaeté está 

disponível no site do Inema. Para mais informações, basta encaminhar um e -mail para 

ascom@inema.ba.gov.br. 

Conselho Gestor 

O Conselho Gestor é o colegiado onde os representantes de organizaçõe s da Sociedade Civil, 

do Poder Público e dos Empreendedores locais se reúnem para discutir sobre a realidade local, 

buscar soluções para prevenção e resolução dos problemas socioambientais.  

Fonte: SEMA 
 

 

PGR defende pagamento de dano moral coletivo por ameaça ambiental e 

riscos à saúde 

Tese é defendida em recurso que contesta pagamento de indenização por armazenamento 

irregular de telhas de amianto 

       17/02/2017 

 

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, na última quarta-feira, 15 de 

fevereiro, que caberá à primeira seção, responsável por temas de Direito Público, decid ir sobre 

o recurso que questiona a condenação da Brasilit ao pagamento de dano moral coletivo, pelo 

armazenamento indevido de telhas de amianto em uma distribuidora no Rio de Janeiro. A 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/2017/02/11023/Inema-convoca-comunidade-para-eleicao-do-Conselho-Gestor-da-APA-das-Lagoas-e-Dunas-do-Abaete.html


 
 

Página 26 de 42 
 

empresa foi condenada solidariamente a pagar R$ 500 mil de indenização, em ação civil pública 

ambiental ajuizada pelo Ministério Público Federal, diante dos riscos que o armazenamento 

indevido da substância nociva poderia causar ao meio ambiente e à saúde da comunidade.  

 

No recurso, a Brasilit questiona a decisão da segunda turma do STJ, que manteve a 

condenação, alegando que não houve na sentença judicial a identificação de dano concreto 

causado pelo armazenamento das telhas ao meio ambiente. Em parecer encaminhado ao STJ, a 

subprocuradora-geral da República, Maria Caetana Cintra Santos, defende que a condenação 

deve ser mantida, visto que o dano coletivo, diferente do individual, pode ser calculado com 

base nos interesses difusos dos moradores vizinhos ao estabelecimento onde foi armazenado o 

produto, e no potencial prejuízo que a situação irregular poderia lhes causar. 

 

“A demanda em análise tem o propósito de proteger o meio ambiente em seu espectro 'saúde 

da coletividade', e assim sendo, conclui-se que o dano moral extrapatrimonial deve ser 

averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, 

inteiramente dissociado das características inerentes ao dano moral individual, específico, mas 

ensejando igualmente a devida reparação”, destaca no parecer. A subprocuradora-geral lembra 

que a importância social da preservação do meio ambiente e o direito das populações a um 

meio ambiente equilibrado, previstos na Constituição Federal, são pontos que devem ser 

levados em conta na responsabilização civil de quem pratica irregularidades dessa natureza. 

 

Por unanimidade, os ministros acompanharam o voto do relator no Embargo de Divergência 

em Recurso Especial (Eresp) nº 1.367.923/RJ, ministro João Otávio de Noronha, que seguiu o 

parecer da PGR pelo não conhecimento do pedido da Brasilit. Isso porque a j urisprudência 

trazida pela empresa como argumento para rever sua condenação não trata de fatos similares 

à matéria tratada no recurso. Diante disso, a Corte decidiu remeter o caso para a primeira 

seção do STJ, que deverá decidir sobre o mérito do pedido. 

Fonte: MPF 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/pgr-defende-pagamento-de-dano-moral-coletivo-por-ameaca-ambiental-e-riscos-a-saude
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Bacia do São Francisco terá ZEE 

Macrozoneamento Econômico-Ecológico definirá parâmetros para a busca do desenvolvimento 

sustentável na bacia hidrográfica.    

       17/02/2017 

Bacia Hidrográfica do São Francisco 

 
Foto: Banco de imagens ANA 

 

DA REDAÇÃO 

O Ministério do Meio Ambiente, com o apoio financeiro da Agência Nacional de Águas, deu 

início, nesta semana, à nova etapa do Macrozoneamento Econômico-Ecológico da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco, após a realização de um diagnóstico detalhado da bacia. O 

MacroZEE constitui um instrumento estratégico do Programa de Revitalização da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco, também chamado de Plano Novo Chico.   

A partir da análise das tendências de comportamento das principais atividades econômicas da 

bacia (como a agricultura, a pecuária, a mineração e a rede logística) e dos seus impactos 

socioambientais, o macrozoneamento vai detalhar o que deve ser feito no médio e no longo 

prazos (2027 e 2040) para levar sustentabilidade à bacia. 

O trabalho deverá estender-se durante 18 meses e contará com a participação de diversos 

órgãos do governo federal, dos estados da bacia e de instituições representativas do setor 

privado e da sociedade civil. O objetivo final será compatibilizar as atividades econômicas – 
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responsáveis pela degradação que ocorre em vários trechos ao longo da bacia do São 

Francisco, que ocupa 8% do território brasileiro. 

DIÁLOGO 

De acordo com o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA, Jair Tannús, a 

elaboração do MacroZEE passa pelo diálogo entre as instituições envolvidas e a sociedade civil, 

sendo esta uma das principais diretrizes fixadas pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. 

“Sua aprovação tem que estar integrada às demais políticas públicas sociais, econômicas e 

ambientais dos governos federal e estaduais para a região. Requer, ainda, um entendimento 

que envolva os 505 municípios que se beneficiam diretamente da bacia, além do desafio de se 

apaziguar os inúmeros conflitos de uso múltiplo da água e dos demais recursos naturais”, 

afirmou o secretário. Jair Tannús reforça, também, a necessidade “de gestão responsável de 

uma bacia de grande importância”.  

MODELO PACTUADO 

Caberá ao MMA coordenar o projeto que contará nesta etapa com cerca de R$ 2,5 milhões, na 

busca de um modelo pactuado de ocupação sustentável dos recursos naturais da bacia, 

conciliada com o crescimento econômico e o desenvolvimento social. 

O MacroZEE definirá um plano de ação constituído pelos planos, programas, políticas e 

projetos dos governos federal e estaduais que contribuem para viabilizar as atividades 

apontadas como adequadas a cada porção da bacia. 

Serão identificados os órgãos responsáveis por tais ações e suas respectivas fontes de recursos. 

“Para garantir sua aplicação efetiva, o MacroZEE trará uma proposta de integração com o 

licenciamento ambiental, a outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, os programas de 

regularização ambiental, as linhas de incentivo e benefícios fiscais e os fundos de 

financiamento, que possuem grande influência na dinâmica de uso e ocupação da bacia”, 

informou o gerente do Departamento de Zoneamento Territorial do MMA, Bruno Abe Saber 

Miguel. 

DEGRADAÇÃO 

Segundo estudos, mais da metade da cobertura vegetal dos biomas da bacia do São Francisco 

foi removida. A degradação dessas áreas sensíveis, além de prejudicar os ecossistemas, 

compromete a disponibilidade hídrica, em quantidade e em qualidade. 

O rio São Francisco leva vida a 15 milhões de pessoas. Da Serra da Canastra, em Minas, onde 

nasce, até a divisa entre Alagoas e Sergipe, onde deságua, estende-se por 2,7 mil quilômetros.  

Números impressionantes de uma bacia hidrográfica espalhada por seis estados e o Distrito 

Federal. Passando pelas paisagens dos biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, abriga 

intensa atividade econômica rural e urbana. 

Fonte: MMA 
 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2170
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Ação popular, ferramenta para o controle social do patrimônio coletivo 

       19/02/2017 

 

Qualquer cidadão brasileiro pode questionar judicialmente atos lesivos ao patrimônio público, 

bem como à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

A previsão, expressa na Constituição de 88, é um reforço feito pelo legislador ao conceito da 

ação popular, medida presente no ordenamento jurídico brasileiro desde 1824. Atualmente, 

além do texto constitucional, a ação popular é regulamentada pela Lei 4.717/65. 

Direito político de todos os cidadãos, a ação popular é uma forma de aumentar a participação 

popular na proteção de valores e bens especificados pela Constituição. Na história do Brasil, 

apenas as Constituições de 1891 e 1937 não previram a ação popular. 

Requisitos essenciais 

O STJ já pacificou o entendimento de que, para a existência de uma ação popular, são 

necessários três pressupostos: a condição de eleitor do proponente, a ilegalidade ou 

ilegitimidade do ato e a lesividade decorrente do ato praticado. 

No julgamento do REsp 1.447.237, os ministros da Primeira Turma ratificaram o entendimento 

dos pré-requisitos da ação: 

“Tem-se como imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como 

pressuposto elementar para a procedência da ação popular e consequente condenação dos 

requeridos no ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou 

nas perdas e danos correspondentes.” 

Nos questionamentos que chegam até o STJ, um dos pontos contestados é a legitimidade do 

cidadão proponente. O entendimento da corte é que basta a apresentação de um título de 

eleitor válido para justificar a legitimidade ativa do proponente. 

No REsp 1.242.800, os ministros da Segunda Turma resumiram a polêmica em torno da 

legitimidade ativa: 

“Aquele que não é eleitor em certa circunscrição eleitoral não necessariamente deixa de ser 

eleitor, podendo apenas exercer sua cidadania em outra circunscrição. Se for eleitor, é cidadão 

para fins de ajuizamento de ação popular.” 

Pedido específico 

Outro ponto analisado pelos ministros é que os pedidos feitos no âmbito da ação devem ser 

específicos e motivados. A recusa da administração em fornecer documentos para instruir a 

ação nem sempre significa violação de direito líquido e certo, já que solicitações genéricas e 

desmotivadas não geram nenhuma obrigação ao estado para fornecer informações.  
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Para os ministros, as informações requisitadas devem ser tecnicamente embasadas, não sendo 

razoável enviar uma solicitação genérica com a justificativa de que tal documento é 

imprescindível para a ação. É preciso explicar por que tal documento é necessário para a 

instrução. 

Por outro lado, as informações preservadas sob sigilo por parte do estado também devem ter 

essa situação justificada, já que não é possível decretar sigilo em um documento apenas para 

não fornecê-lo ao interessado. 

O sigilo é reservado às situações em que é imprescindível para a segurança do estado e da 

sociedade. 

Há flexibilidade no que diz respeito à inclusão de documentos e certidões nas ações. A falta de 

comprovação documental no pedido inicial, por exemplo, não implica inépcia da denúncia. Os 

ministros já afastaram essa alegação ao analisar o REsp 439.180: 

“A falta de inclusão dos documentos indispensáveis ao processo na exordial, que dependem de 

autorização de entidades públicas, não impõe a inépcia da peça vestibular, porquanto o juiz 

tem a faculdade de requisitá-los aos órgãos, durante a instrução do processo, quando houver 

requerimento para tanto.” 

Anulação 

Preenchidos os requisitos legais, uma ação popular pode levar à anulação dos atos 

considerados lesivos. Diversas ações populares questionam procedimentos licitatórios 

realizados pelo poder público. 

É cabível a suspensão do ato administrativo considerado lesivo, antes mesmo do julgamento de 

mérito da demanda, tendo em vista a necessidade de proteger o interesse público.  

 

O prosseguimento da ação popular não precisa de formação de litisconsórcio no polo passivo, 

isto é, não é preciso comprovar quem seriam os réus diretos na demanda, já que em algumas 

situações de ato lesivo praticado é impossível identificar as pessoas físicas diretas para 

figurarem como corrés na ação, junto com o estado. 

“Esta corte superior já firmou entendimento no sentido de que não há falar em formação de 

litisconsórcio passivo necessário entre eventuais réus e as pessoas beneficiadas pelas supostas 

fraudes nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa”, argumentaram os 

ministros ao julgar o REsp 1.321.495. 

O conceito de ato lesivo é amplo, já que não significa apenas atos que causem prejuízo 

financeiro direto ao estado. Os atos considerados prejudiciais podem ser por desvio de 

finalidade, inexistência de motivos, ilegalidade de objeto, entre outros aspectos passíveis de 

anulação. 

Dupla finalidade 
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Outra possibilidade é o ajuizamento de dupla demanda em âmbito de ação popular: uma para 

desconstituir o ato lesivo, e outra para condenar os responsáveis. Tal procedimento, segundo 

os ministros, está de acordo com o que prevê a legislação. 

Ao analisar os recursos, os ministros já firmaram o entendimento de que é possível aplicar a 

condenação na sentença para fixar o quantum das perdas e danos. Para os magistrados, as 

conclusões de tribunais de origem que verificaram ato ilegal e na mesma decisão 

estabeleceram danos ao erário são corretas em fixar as perdas e danos.  

Sentenças advindas de ações populares possuem efeitos erga omnes, a não ser em casos em 

que a demanda foi julgada improcedente por ausência de provas. Os efeitos erga omnes são 

aqueles que alcançam todos, e por isso impedem o ajuizamento de demandas idênticas.  

Vale lembrar que se aplicam as regras do Código de Processo Civil em todos os casos que não 

contrariem a lei específica da ação popular. 

Legislação Aplicada 

A ferramenta Legislação Aplicada seleciona e organiza acórdãos e súmulas representativos da 

aplicação da norma analisada. Para cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea, há uma pesquisa 

automática e atualizada que consulta o acervo de decisões do STJ sobre o assunto. 

No caso da ação popular, o usuário pode pesquisar individualmente no sistema do STJ decisões 

dos ministros em cada um dos artigos da Lei 4.717/65. 
Fonte: STJ 

 

Projeto obriga petroleira a investir em pesquisa de energias renováveis          

23/02/2017 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 5811/16, do deputado Moses Rodrigues 

(PMDB-CE), que obriga as concessionárias de exploração de petróleo e gás natural a investir 1% 

do valor bruto da produção de cada campo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Metade 

desse total deve ser destinado para fontes renováveis de energia. 

A proposta, que altera a Lei da Política Energética Nacional (9.478/97), vale para os contratos de 

grande volume de produção ou grande rentabilidade. 

O texto também inclui entre as finalidades da Agência Nacional do Petróleo (ANP) o estímulo à 

pesquisa na área de fontes renováveis. Pela redação atual da lei, o estímulo é focado na 

pesquisa e adoção de novas tecnologias em exploração, produção, transporte, refino e 

processamento. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/A%C3%A7%C3%A3o-popular,-ferramenta-para-o-controle-social-do-patrim%C3%B4nio-coletivo
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Para Rodrigues, a exploração do pré-sal é uma oportunidade ímpar para alocar parte das 

rendas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fontes limpas para a 

produção de energia. “Nada mais justo que parcela das rendas petrolíferas seja destinada a 

atividades relacionadas ao desenvolvimento e uso das fontes renováveis de energia”, afirmou.  

Segundo o Plano Nacional de Energia 2030, os derivados de petróleo serão responsáveis por 

cerca de 50% do total das emissões de gás carbônico no ar. 

Tramitação 

A proposta tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas comissões de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; de Minas e Energia; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.  

Íntegra da proposta: PL-5811/2016 

Fonte: Câmara dos Deputados 

 

MPPB intensifica preparativos para realização de reunião ordinária do 

Grupo Nacional de Direitos Humanos do CNPG          

03/03/2017 

 

  

 

Em reunião administrativa realizada na manhã desta sexta-feira (3), o procurador-geral de 

Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, o 2º-subprocurador-geral de Justiça, Valberto Cosme de Lira, 

o secretário-geral do MPPB, João Arlindo Corrêa Neto, e assessores da administração superior 

trataram dos preparativos de realização da primeira reunião ordinária de 2017 do Grupo 

Nacional de Direitos Humanos (GNDH) do Conselho Nacional  de Procuradores Gerais dos 

Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG), programada para acontecer em João 

Pessoa, no período de 15 a 17 de março. 

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) é o responsável pela organização da 9ª Reunião 

Ordinária do GNDH, cuja solenidade de abertura acontecerá às 8h30, no dia 15 de março, no 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2091498
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/523591-PROJETO-OBRIGA-PETROLEIRA-A-INVESTIR-EM-PESQUISA-DE-ENERGIAS-RENOVAVEIS.html
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auditório do Hotel Manaíra, localizado à Rua Édson Ramalho, 1131, em Manaíra, na capital 

paraibana. Já no mês de janeiro, o procurador Bertrand Asfora havia determinado aos diversos 

setores que compõem a administração superior do MPPB para que iniciassem a elaboração da 

programação e organização da reunião ordinária, como a definição do local do evento, a 

confecção de material de sinalização de visibilidade, a elaboração de convites para a cerimônia 

de abertura e o projeto de segurança institucional para os membros do GNDH que estarão em 

João Pessoa e que participarão das reuniões de trabalho. 

No dia 13 de março, dois dias antes da solenidade de abertura do encontro que terá a presença 

de membros dos Ministérios Públicos brasileiros e de convidados nacionais e locais, está 

prevista a visita da equipe do GNDH e do Ministério Público de Sergipe (MPSE). 

Nos dias 16 e 17, estão previstas dez reuniões de trabalho dentro do evento. Sete delas , das 

comissões permanentes do GNDH, serão simultâneas. As outras três reuniões de trabalho são a 

Reunião de Integração do GNDH com o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP); a 

Reunião Prévia de Coordenadores do GNDH; e a Reunião Plenária, no encerramento do evento. 

O Grupo Nacional de Direitos Humanos é um órgão do CNPG e tem por finalidade promover, 

proteger e defender os direitos fundamentais dos cidadãos. Com atuação em âmbito nacional, 

o grupo tem como objetivo a efetivação dos direitos humanos a partir da interlocução com a 

sociedade civil, da articulação entre os Ministérios Públicos, da promoção de convênios e de 

outros meios de atuação. 

Criado por meio de deliberação do CNPG, conforme reunião ordinária realizada em fevereiro 

de 2005, o grupo é composto por representantes dos Ministérios Públicos dos Estados (MPEs), 

do Ministério Público Federal (MPF), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 

(MPDFT), do Ministério Público Militar (MPM) e do Ministério Público do Trabalho (MPT). 

Integram o GNDH sete comissões permanentes que têm por finalidade a discussão de questões 

práticas e teóricas e o intercâmbio de experiências. O grupo apresenta bienalmente ao CNPG 

um plano de atuação com metas e estratégias de atividades na proteção dos direitos humanos 

e a consolidação da democracia e da justiça social. 

Cabe ao GNDH, por meio das Comissões Permanentes (Cope), além de apresentar bienalmente 

ao CNPG metas da estratégia de atuação da política institucional e seus respectivos prazos, 

denominada Plano de Atuação Bienal (PAB); articular, na perspectiva da universalidade, 

indivisibilidade e interdependência, ações de promoção, proteção e defesa dos direitos 

humanos; estimular a cooperação e integração dos diversos ramos do Ministério Público; e 

fomentar a cooperação entre os Ministérios Públicos e a União, os Estados, o Distrito Federal e 

Territórios, os Municípios, com vista à efetivação dos direitos humanos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Ainda cabe ao GNDH manter permanente interlocução e desenvolver parceria com a sociedade 

civil organizada, especialmente com as entidades não governamentais de promoção, proteção 

e defesa dos direitos humanos; inteirar-se nas esferas nacional, estadual e municipal das 

políticas fixadas em matéria de direitos humanos; sugerir ao CNPG o estabelecimento de 

convênios entre os diversos ramos do Ministério Público, visando à atuação integrada na 
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defesa dos direitos humanos; e sugerir ao CNPG a celebração de convênios, termos de 

cooperação técnica, protocolos de intenções com órgãos públicos e entidades não 

governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na promoção, proteção e defesa dos 

direitos humanos. 

E mais: promover junto às Corregedorias dos Ministérios Públicos dos Estados e da União 

encontros permanentes, com a finalidade de estabelecer método de orientação e exigência, 

junto aos respectivos representantes, do cumprimento das metas pré-estabelecidas pelo GNDH 

no Plano de Atuação Bienal, devidamente aprovado pelo CNPG. 

Já as Comissões Permanentes (Cope) têm por objetivo principal efetuar a discussão de 

questões práticas e teóricas e propiciar o intercâmbio de experiências, informações e materiais 

de forma a propiciar uma atuação uniforme, despersonalizada e mais eficaz entre os  

Ministérios Públicos dos Estados e da União. 

As Comissões 

# Comissão Permanente de Defesa da Saúde (Copeds); 

# Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Def iciência e do Idoso 

(COPEDPDI); 

# Comissão Permanente da Infância e da Juventude (Copeij); 

# Comissão Permanente de Defesa de Direitos Humanos em Sentido Estrito (Copedh); 

# Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Fami liar Contra a Mulher 

(Copevid); 

# Comissão Permanente de Educação (Copeduc); e 

# Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural 

(Copema). 
Fonte: MPPR 

 

 

 

 

 

http://www.mppb.mp.br/index.php/noticias-android/99-procuradoria-geral/3774-mppb-intensifica-preparativos-para-realizacao-de-reuniao-ordinaria-do-grupo-nacional-de-direitos-humanos-do-cnpg


 
 

Página 35 de 42 
 

JURISPRUDÊNCIA 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

Ementa: ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 
COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE SEM LICENÇA, PERMISSÃO 
OU AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. IMPROCEDÊNCIA. CADASTRO 
PERANTE O IBAMA. AUTORIZAÇÃO. NOTA FISCAL. ORIGEM LÍCITA DOS ANIMAIS. 
ESTABELECIMENTO DEVIDAMENTE REGULARIZADO. SENTENÇA MANTIDA.  
 
Processo Numeração Única: 0029350-70.2007.4.01.3800 
AC 2007.38.00.029912-8 / MG; APELAÇÃO CIVEL 
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES 
Órgão: SEXTA TURMA 
Publicação: 03/02/2017 e-DJF1 
Data Decisão: 23/01/2017 
1. Verifica-se pelos documentos juntados aos autos, mais precisamente o Boletim 
de Ocorrência - BO nº 161022, lavrado pela 7ª Cia PMMAmb, que foi realizada 
diligência ao estabelecimento da autora atendendo ao processo de denúncia do 
IBAMA nº 02015.000692/2007-37. Consta no referido BO que naquela ocasião o 
proprietário da loja, Sr. Flávio Eugênio Maia Araújo, apresentou o devido cadastro 
perante o IBAMA nº 1724929 que o autorizava a comercializar animais da fauna 
silvestre brasileira, sendo também apresentada a nota fiscal do Criadouro Comercial 
Santa Rita, fornecedora dos animais para comércio, confirmando a origem lícita dos 
animais. O BO concluiu que o estabelecimento estava devidamente regularizado 
para o comércio dos animais.  2. Os documentos de fls. 20 e 21, por sua vez 
(Comprovante de Registro e Certificado de Regularidade, respectivamente), bem 
como o de fls. 94/95 (Sistema de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização), comprovam 
que a empresa autora está devidamente cadastrada perante a autarquia ré para "a 
comercialização de fauna silvestre nativa e exótica, partes e produtos e 
subprodutos", com validade do registro até 08/12/2007, sendo que as autuações 
datam de 31/08/07 e 04/09/07, tendo a autora cumprido para a obtenção do Registro 
nº 1724929 perante o IBAMA todos os procedimentos descritos nos arts. 4º e 6º da 
Portaria nº 117/97/IBAMA.  3. Ressalta-se, ainda, que as notas fiscais juntadas aos 
autos (fls. 33/70) comprovam que a procedência dos animais é de criadouros 
também devidamente registrados perante o IBAMA, estando a atividade da autora, 
dentro dos preceitos da Lei 9.605/98, do Decreto 3.179/99 e da Portaria 
117/97/IBAMA, não restando provada nenhuma irregularidade.  4. Apelação de que 
se conhece e a que se nega provimento.  
Decisão: A Turma, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação.  

 
(AC 0029350-70.2007.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES 
MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 03/02/2017) 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 

     Processo: AC 02048923019994025102 RJ 0204892-30.1999.4.02.5102 

     Orgão Julgador: 8ª TURMA ESPECIALIZADA 

Ementa: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO MINERAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. PARQUE 
ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO AMBIENTAL 

COMPROVADO. 

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em Ação 
Civil Pública ajuizada inicialmente pelo Ministério Público Estadual, mas cujo pólo 
ativo da relação processual foi posteriormente assumido pelo Ministério Público 
Federal, contra a parte autora em virtude da atividade de mineração executada na 
vertente noroeste do Morro do Catumbi, situado no Parque Estadual da Serra da 
Tiririca, área de Mata Atlântica que constitui uma Unidade de Conservação nos 
termos do § 1º do art. 40 da Lei nº 9.605/1998, o que atraiu o interesse da União, 
que figurou no presente feito como litisconsorte da parte autora. 2-Não há direito 
adquirido em matéria ambiental e, uma vez identificado o caráter nocivo da 
atividade de extração de gnaisse, incompatível com a proteção ambiental aplicada 
ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, deve ser obstada a expedição de novas 
licenças ambientais, não socorrendo à parte interessada o argumento de que a lavra 
teria se iniciado antes da criação da referida Unidade de Conservação. 3- Recurso de 

apelação desprovido. 

Decisão: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: 
Acordam os membros da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso, na forma do voto do 
Relator. Rio, 09 de novembro de 2016 MARCELO PEREIRA DA SILVA Desembargador 

Federal 1 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 Lei de nº 13.454 de 10 de Novembro de 2015 – Regulamenta a Vaquejada como 

prática desportiva e cultural no Estado da Bahia, institui medidas de proteção e 

combate aos maus tratos com os animais durante o evento e dá outras providências 

<ver legislação> 

 Resolução nº 159 de 14 de Fevereiro de 2017 [CNMP] – Altera a Resolução nº 82, de 

29 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre as audiências públicas no âmbito do 

Ministério Público da União e dos Estados. <ver publicação> 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3933-lei-n-13-454-de-10-de-novembro-de-2015.html
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/ED.42_-02.03.2017.pdf
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 Projeto de Lei nº 5811 de 2016 - Dispõe sobre a aplicação de recursos em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em fontes renováveis de energia pelos contratados 

para pesquisa e lavra de petróleo e gás natural. <ver tramitação> 

 

PEÇAS PROCESSUAIS 

 Ação Civil Pública – Usucapião Especial Coletivo – Obrigação de Fazer – Regularização 
Fundiária Urbana – Município de Vitória da Conquista e Loteamento Bruno Bacelar 
[Carlos Robson Oliveira Leão – Promotor de Justiça] <download> 
 

 Ação Civil Pública – Usucapião Especial Coletivo – Obrigação de Fazer – Regularização 
Fundiária Urbana – URBIS - Município de Vitória da Conquista [Carlos Robson 
Oliveira Leão – Promotor de Justiça] <download> 
 

 Recomendações – Resíduos Sólidos – Municípios de Umburanas, Várzea Nova, Campo 
Formoso, Morro do Chapéu, Miguel Calmon, Jaguarari, Ourolândia, Mirangaba e 
Jacobina [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – Promotor de Justiça] 
 

 Ação Civil Pública (Aditamento à inicial) – Aditamento ACP Vaquejada – Patrimônio 
Cultural – Inconstitucionalidade de Lei Federal [Milane de Vasconcelos Caldeira 
Tavares – Promotor de Justiça] <download> 
 

 Recomendação – Extração Mineral – Exigência de origem lícita dos materiais utilizados 
em obras públicas e particulares [Pablo Almeida – Promotor de Justiça] <download> 

 
 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC - Vaquejada – Paulo Afonso [Milane de 

Vasconcelos Caldeira Tavares – Promotor de Justiça] <download> 
 

 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – Vaquejada – Serrinha [Letícia Baird – 
Promotor de Justiça] <download> 

 
 Decisão Liminar – Ação Civil Pública – Lagoa do Derba – Comarca de Jequié – Autos 

0503024-70.2016.8.05.0141 [Roberto Paulo Prohmann Wolff – Juiz de Direito] 
<download> 
 

 Ação Civil Pública – Petição Inicial - Saneamento – Embasa – Estado da Bahia – 
Município de Salvador [Ana Luzia Santana e Antonio Sérgio Mendes – Promotores 
de Justiça] <download> 
 

 Recomendação – Poluição Sonora – Carnaval – Município de Rio de Contas [Leandro 
Ribeiro de Mattos Oliveira – Promotor de Justiça Substituto] <download> 
 

 Recomendação – Atividades carnavalescas realizadas em vias urbanas, logradouros 
públicos, praças e espaços livres localizados em núcleos históricos tombados em 
nível federal, estadual ou municipal, ou no entorno de bens culturais protegidos 
[Edvaldo Gomes Vivas, Lívia Maria Sant’anna Vaz e Marcia Teixeira – Promotores de 
Justiça] <ver recomendação> <download da minuta> 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2091498
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3912-acp-usucapiao-especial-coletivo-obrigacao-de-fazer-regularizacao-fundiaria-urbana-mun-vitoria-da-conquista-e-lot-bruno-bacel.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3913-acp-usucapiao-especial-coletivo-obrigacao-de-fazer-regularizacao-fundiaria-urbana-urbis.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3919-recomendacao-residuos-solidos-umburanas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3920-recomendacao-residuos-solidos-varzea-nova.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3921-recomendacao-residuos-solidos-campo-formoso.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3921-recomendacao-residuos-solidos-campo-formoso.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3922-recomendacao-residuos-solidos-morro-do-chapeu.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3923-recomendacao-residuos-solidos-miguel-calmon.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3924-recomendacao-residuos-solidos-jaguarari.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3925-recomendacao-residuos-solidos-ourolandia.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3926-recomendacao-residuos-solidos-mirangaba.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3927-recomendacao-residuos-solidos-jacobina.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3928-aditamento-de-acp-vaquejada-inconstitucionalidade-a-lei-federal.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3930-recomendacao-extracao-mineral-exigencia-de-origem-licita-dos-materiais-utilizados-em-obras-publicas-e-particulares.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3931-tac-vaquejada-paulo-afonso.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3932-tac-vaquejada-serrinha.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3934-decisao-liminar-acao-civil-publica-lagoa-do-derba.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3935-acp-saneamento-embasa-estado-da-bahia-municipio-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3936-recomendacao-poluicao-sonora-carnaval-municipio-de-rio-de-contas.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3937-recomendacao-n-001-2017-carnaval.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3938-recomendacao-carnaval-minuta-formato-word.html
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PUBLICAÇÕES 

 Modos de restaurar as florestas. Iniciativas testam soluções para recuperar a 

vegetação de áreas degradadas. BRUNO DE PIERRO| REVISTA FAPESP | ED. 238 | 

DEZEMBRO 2015. Veja na íntegra a matéria desta publicação | Download arquivo PDF 

 

032-035_Restauração florestal_238 

Close  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Fotos 1 Wilson Dias / Agência Brasil;  2 ESALQ-USP;  3 John Liu / 

Flickr; 4 Secretaria da Agricultura SP / Flickr; 5 Ville de Montréal / Flickr 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/modos-de-restaurar-as-florestas/
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/12/032-035_Restaura%C3%A7%C3%A3o-florestal_238.pdf?a58ecc
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/12/15/modos-de-restaurar-as-florestas/
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EVENTOS 
                                                                                                      

 

                                                          XI Simpósio Nacional de Recuperação de Áreas Degradadas: s aiba mais 

 

http://www.sobrade.com.br/index.php/publicacoes/244-xi-sinrad
http://www.sobrade.com.br/index.php/publicacoes/244-xi-sinrad
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                                                                                                                   Campanha da Fraternidade 2017: saiba mais     

 

 

 

http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/texto-base-da-campanha-da-fraternidade-2017-cf-2017/
http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/texto-base-da-campanha-da-fraternidade-2017-cf-2017/
http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/texto-base-da-campanha-da-fraternidade-2017-cf-2017/
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                                                                                                     22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental: saiba mais 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://congresso.planetaverde.org/congresso/
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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 
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Coordenador 
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Equipe: 
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Coordenador 
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Coordenadores 
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Equipe: 
Carolina Estevam de Pinho Almeida 
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Thyego de Oliveira Matos 
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  71 3103-6468/6472/6473 
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Anderson Dias Silva dos Reis 
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