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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 1ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2018.
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da
seara ambiental.
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações,
matérias e trabalhos realizados.
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental,
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste
periódico.
Boa leitura!
Com meus cumprimentos,

Cristina Seixas Graça
Promotora de Justiça
Coordenadora do CEAMA

Página 1 de 26

ÍNDICE
NOTÍCIAS DO MPBA
MP firma TAC com Prefeitura de Bom Jesus para proteção da Gruta da Lapa............................

04

Homem é condenado por poluição sonora em Ilhéus................................................................

04

Carnaval 2018 - MP recomenda que Saltur proteja núcleos históricos durante o Carnaval.......

05

Oficina debate melhor uso do geoprocessamento na FPI...........................................................

06

MP traça estratégia para combater o desflorestamento da Mata Atlântica...............................

07

Carnaval 2018 – MP recomenda realocação de sanitários públicos na área entre o Farol e o
Forte da Barra.............................................................................................................................

08

#MpnoCarnaval - Limpurb atende recomendação e retira sanitários que encobriam vista ao
Farol e Forte da Barra..................................................................................................................

09

NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Mantida competência da Justiça Federal para julgar crime contra fauna ameaçada de
extinção.......................................................................................................................................

10

Brasília recebe em março o 8º Fórum Mundial da Água.............................................................

11

STF garante posse de terras às comunidades quilombolas.........................................................

12

Segunda Turma reforma decisão que perdoou multa em infração ambiental............................

16

Sebastião Salgado ressalta participação de indígenas e ribeirinhos na preservação da
Floresta Amazônica.....................................................................................................................

17

Petrobras assina Termo de Compromisso com o Ibama para adequar plataformas e deverá
investir R$ 100 milhões em conservação ambiental...................................................................

19

Concluído julgamento de ações sobre novo Código Florestal.....................................................

21

PEÇAS PROCESSUAIS

Denúncia – Construção em APP – Riacho Maria Vitório – Rio Real............................................

22

Página 2 de 26

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Construção Irregular – Morro da Lapa – Gruta –
Bom Jesus da Lapa......................................................................................................................

22

Recomendação – Carnaval 2018 – Recomendação à Saltur para que proteja os prédios
históricos..................................................................................................................................... 22

PUBLICAÇÕES
Banco de Idéias Semente – Guia de elaboração de pequenos projetos socioambientais para
organização da base comunitária................................................................................................ 22
Projeto Semente – Conheça a plataforma virtual.......................................................................

22

Instrução Normativa nº 06 de 15 de fevereiro de 2018..............................................................

22

EVENTOS
8º Fórum Mundial da Água.........................................................................................................

23

XVIII Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente..........................................

24

CAMPANHAS
Carvão ilegal é crime...................................................................................................................

25

Página 3 de 26

NOTÍCIAS DO MPBA
MP firma TAC com Prefeitura de Bom Jesus para proteção da Gruta da
Lapa
22/01/2018
A Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa assinou um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) com o Ministério Público estadual se comprometendo a impedir novas construções em
desacordo com as normas ambientais na região da Gruta da Lapa, bem como a promover o
tombamento da gruta, elaborar o mapa do centro histórico e realizar campanhas educativas.
De acordo com a promotora de Justiça Regional Ambiental, Luciana Espinheira Khoury, o TAC
foi um grande avanço para a proteção do patrimônio histórico de Bom Jesus da Lapa. “O
Município já possui uma lei específica de proteção da gruta, que limita as construções. Mas,
para que isso seja respeitado, a Prefeitura precisa fiscalizar e isso é garantido pelo TAC”,
afirmou ela, apontando a urgência do cumprimento do acordo. “Uma significativa parte da
história do Município se perdeu e continua se perdendo em razão dessas constantes alterações
irregulares”.
O TAC foi firmado com base em inspeções feitas pelo MP durante a 36ª Fiscalização Preventiva
Integrada (FPI) e no bojo de um inquérito civil para apurar agressões e construções irregulares,
que constatou a existência de edificações irregulares e “totalmente contrárias” aos parâmetros
estabelecidos em lei, bem como a ausência de fiscalização, por parte do Município, das
construções que desrespeitam a lei de tutela do patrimônio histórico. De acordo com Luciana
Khoury, a maior parte das edificações no centro histórico de Bom Jesus da Lapa são irregulares,
tendo havido a emissão de alvarás de construção no entorno do morro com número de
pavimentos superior àquele “adequado à defesa do patrimônio histórico e cultural do
município”.
Fonte: MPBA – Cecom

Homem é condenado por poluição sonora em Ilhéus
25/01/2018
Lucas Bispo dos Santos foi condenado a um ano de prisão e multa pelo crime de poluição
sonora no município de Ilhéus. Na sentença, que acatou a denúncia do promotor de Justiça
Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo do Ministério Público estadual, a juíza Emanuele Vita Leite
Armede converteu a pena em privativa de direitos, assegurando ao condenado a possibilidade
de recorrer em liberdade. O promotor de Justiça Paulo Sampaio ressalta a importância da
decisão. “Como se trata de um crime em que não há muitos registros de condenação na
história da Justiça baiana, a decisão serve de paradigma para outras ações penais, estimulando
a cultura de defesa judicial do meio ambiente”, afirmou o promotor de Justiça.
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O crime aconteceu no dia 3 de janeiro de 2014 em frente a uma casa de espetáculos em Ilhéus.
De acordo com o promotor de Justiça Paulo Sampaio, Lucas foi flagrado pela Companhia
Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) com o som do seu veículo ligado
“causando poluição sonora em níveis que resultam em danos à saúde humana”. No momento
do flagrante, a mala do carro do condenado estava aberta com o equipamento exposto e os
policiais teriam recomendado que ele desligasse o som, o que foi negado por Lucas. A medição
efetuada pela Cippa revelou o volume incompatível com a saúde humana. Paulo Sampaio
afirma ainda que o condenado não tinha autorização municipal para emitir sons acima dos
limites permitidos.
Fonte: MPBA – Cecom

Carnaval 2018 - MP recomenda que Saltur proteja núcleos históricos
durante o Carnaval
01/02/2018
O Ministério Público estadual, por meio do promotor de Justiça Edvaldo Gomes Vivas,
coordenador do Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural (Nudephac),
recomendou à Empresa Salvador Turismo (Saltur) que adote todas as medidas administrativas
para proteger os núcleos históricos, tombados ou não, que gozem de proteção especial, bem
como os bens culturais protegidos e seu entorno durante o Carnaval 2018. Dentre outras
orientações, Edvaldo Vivas solicita que as barracas, palcos e equipamentos instalados próximos
a esses monumentos observem uma distância mínima de segurança e contem com prévia
autorização pelo órgão de patrimônio competente.
O promotor de Justiça recomenda ainda à Saltur que seja garantido o retorno ao estado
anterior às festas das ruas, logradouros públicos, praças e bens eventualmente impactados
pelas estruturas instaladas. Além disso, que a Guarda Civil seja orientada a realizar a proteção
dos equipamentos durante todo o período das festividades, com o objetivo de evitar danos ao
patrimônio cultural. Edvaldo Vivas propôs ainda a realização de parcerias com outras esferas de
governo para a prevenção e repressão de crimes contra o patrimônio cultural.
Fonte: MPBA – Cecom
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Oficina debate melhor uso do geoprocessamento na FPI
02/02/2018

Ampliar os alvos da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) é um dos objetivos das melhorias a
serem implementadas com base no que foi debatido na ‘Oficina para elaboração de Relatórios
do SIG FPI’, ontem, dia 1º, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
Bahia (Crea-Ba). O evento, que contou com a participação da coordenadora da FPI no
Ministério Público estadual, promotora de Justiça Lucina Khoury, debateu aprimoramentos no
Sistema de Informações Georreferenciadas (SIG) com representantes de todos os órgãos que
integram a FPI. “Esse encontro marca o passo inicial de um processo muito importante para
que possamos produzir resultados com ainda mais rapidez e eficiência nas nossas
fiscalizações”, destacou Luciana Khoury.
O debate foi conduzido por servidores da
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI),
da Central de Apoio Técnico (Ceat) e do
Núcleo de Defesa do Rio São Francisco
(Nusf) do MPBA. Dentre as alterações
debatidas, as mais importantes visam a
revisão dos quesitos usados em campo para
a fiscalização das atividades listadas no
sistema, além da elaboração de diretrizes
para a produção de relatórios padronizados.
“A reestruturação levará cerca de seis meses e irá assegurar que todos os órgãos envolvidos
contem com relatórios cada vez mais completos para guiar suas atividades previamente,
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otimizando a ação da FPI”, concluiu a promotora de Justiça Luciana Khoury. Além do MPBA e
do Crea, participaram da oficina o Ministério Público Federal (MPF), a Agência de Defesa
Agropecuária da Bahia (Adab), Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema), Polícias Civil e Militar, Polícia Federal, Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia (Sesab), por meio da Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa), Secretaria de Segurança
Pública (SSP), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Secretaria de
Promoção da Igualdade Racial do Estado (Sepromi), dentre outros parceiros.
Fonte: MPBA – Cecom

MP traça estratégia para combater o desflorestamento da Mata Atlântica
07/02/2018
Para tornar mais rápida a resposta dos órgãos ambientais frente aos desflorestamentos na
região da Costa do Descobrimento, o Ministério Público estadual discutiu a utilização da
plataforma de monitoramento Global Forest Watch pelo Núcleo de Defesa da Mata Atântica do
MP (Numa). A ferramenta foi apresentada no dia 5, em Porto Seguro, durante uma reunião
entre a coordenação do Numa e a Promotoria Regional Ambiental de Porto Seguro. O
especialista em Sistema de Informação Geográfica da organização não governamental World
Resourses Institute (WRI Brasil), Marcelo Matsumoto, falou sobre a utilização e funcionalidades
da Global Forest Watch, dentre elas o monitoramento de uma região específica e a emissão de
alertas para casos de incêndio e desmatamento.
De acordo com o coordenador do Numa, promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa, o estado
da Bahia foi o “recordista de desflorestamento de vegetação nativa no Brasil”, com destaque
para a degradação ocorrida nos municípios de Santa Cruz de Cabrália e Belmonte. “Mais de
90% da perda de vegetação na região da Costa do Descobrimento ocorreu em razão de
incêndios florestais”, frisou o promotor. A implementação do Global Forest Watch no MP
deverá ser elaborada pelo Centro Integrado de Geoinformação (Cigeo) e pelo Numa, que irão
elaborar um procedimento com base na plataforma e em outros bancos de dados. Como parte
da estratégia de combate ao desflorestamento, também foram discutidas ações como a criação
de brigadas de incêndio, conscientização dos proprietários rurais e maior integração entre o
MP e demais órgãos de fiscalização.
Fonte: MPBA – Cecom
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Carnaval 2018 – MP recomenda realocação de sanitários públicos na área
entre o Farol e o Forte da Barra
08/02/2018

O Ministério Público estadual recomendou à Empresa de Limpeza Urbana de Salvador
(Limpurb) que transfira os sanitários públicos encostados à balaustrada no trecho entre a
frente da Pousada Noa Noa até a frente do 12º Distrito Naval, visando minimizar impactos ao
Farol e Forte da Barra e seu entrono durante o Carnaval. O promotor de Justiça Edvaldo Vivas,
autor da recomendação, afirmou que este local “corresponde ao maior impacto visual à
paisagem e ao patrimônio cultural”. Ele recomenda ainda que a Limpurb informe ao MP a ficha
química dos produtos utilizados na higienização dos sanitários e os comprovantes de descarte
da Embasa dos resíduos dos sanitários como resultado da coleta feita pelos caminhões. “As
festividades de Carnaval nos núcleos históricos e no entorno de bens protegidos podem ser
considerados – efetiva e potencialmente – eventos de risco ao patrimônio cultural protegido,
podendo causar significativos e irreparáveis danos a bens de valor cultural”, destacou.
Fonte: MPBA – Cecom
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#MpnoCarnaval - Limpurb atende recomendação e retira sanitários que
encobriam vista ao Farol e Forte da Barra
09/02/2018
A Empresa de Limpeza Urbana de
Salvador (Limpurb) atendeu hoje,
dia 9, a recomendação do
Ministério Público estadual e
retirou os sanitários públicos que
estavam localizados no trecho entre
a frente da Pousada Noa Noa e a
frente do 12º Distrito Naval. Os
banheiros
químicos
estavam
encostados à balaustrada e
impediam a vista ao Farol e Forte da
Barra e seu entorno, causando,
segundo o autor da recomendação,
promotor de Justiça Edvaldo Vivas,
“impacto visual à paisagem e ao
patrimônio cultural”. Ele também
recomendou à Limpurb que informe
a ficha química dos produtos
utilizados na higienização dos
sanitários e os comprovantes de
descarte da Embasa dos resíduos
dos sanitários como resultado da
coleta feita pelos caminhões.

Fonte: MPBA – Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Mantida competência da Justiça Federal para julgar crime contra fauna
ameaçada de extinção
03/01/2018
A ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal (STF), negou
seguimento (julgou inviável) ao
Habeas Corpus (HC) 121681,
impetrado pela Defensoria Pública
da União (DPU) para questionar a
competência da Justiça Federal para
julgar denúncia contra acusado da
prática de crime ambiental. Segundo
a ministra, há interesse federal
específico decorrente da necessidade de proteger espécies ameaçadas de extinção, o que atrai
a competência da Justiça Federal.
De acordo com os autos, o acusado e outras seis pessoas foram denunciados perante o juízo da
Vara Federal Ambiental, Agrária e Residual de Porto Alegre (RS) sob a acusação de transportar e
comercializar ilegalmente os pescados da espécies raia-viola, cação-anjo e cação-cola fina, o
que é vedado pela Instrução Normativa 05/2004 do IBAMA, por se tratar de espécies
ameaçadas de extinção.
A DPU impetrou, sem sucesso, habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4)
alegando a incompetência da Justiça Federal para julgar o caso. Em seguida, o Superior Tribunal
de Justiça (STJ) negou provimento a recurso ao entender que compete à Justiça Federal julgar
crimes contra a fauna quando o delito tiver por objeto animais que estão ameaçados de
extinção.
No STF, a DPU alega que a competência para cuidar do meio ambiente é concorrente entre
União, estados e municípios e que, mesmo se tratando de crime ambiental envolvendo fauna
ameaçada de extinção, não há interesse direto da União, e sim interesse genérico da
coletividade na proteção ambiental. Por este motivo, a competência para processar e julgar os
acusados seria da Justiça estadual. Para a DPU, a fixação da competência não pode ocorrer
tomando-se por critério “o tipo de animal atingido pelo agente”.
Decisão
A ministra Rosa Weber salientou que, embora a fauna não seja descrita na Constituição Federal
como bem da União, o interesse federal decorre do artigo 53 da Lei 9.985/2000, que outorgou
ao IBAMA o dever de catalogar espécies ameaçadas de extinção em território nacional. A
relatora destacou também que a norma confere à União a faculdade de autorizar, em caráter
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excepcional, a captura de determinados espécimes em risco de extinção destinados a
programas de criação em cativeiro ou formação de coleção específica.
“Entrevejo, pois, que o dever de catalogar as espécies ameaçadas de extinção no território
nacional constitui interesse federal específico, decorrente da necessidade de proteger
determinados animais em toda a extensão territorial brasileira”, verificou a ministra. Segundo
ela, como a denúncia em questão se reporta à Instrução Normativa 05/2004 do Ibama, não
merece reparo a fixação da competência da Justiça Federal.
*A decisão da ministra foi tomada antes do recesso forense.
PR/AD
Processos relacionados
HC 121681
Fonte: STF

Brasília recebe em março o 8º Fórum Mundial da Água
19/01/2018
No período de 18 a 23 de março, Brasília sediará o 8º Fórum Mundial da Água, evento que
deve receber mais de dez chefes de Estado, além de especialistas internacionais e
representantes de órgãos oficiais e organizações não governamentais, empresas, entidades da
sociedade civil e do Poder Judiciário para a discussão de temas como mudanças climáticas,
gestão de recursos hídricos, saneamento e saúde, ecossistemas, biodiversidade, segurança
hídrica e produção sustentável.
“Compartilhar a água” é o tema central desta oitava edição do evento, cujo objetivo é
promover um espaço de diálogo e intercâmbio de experiências e boas práticas relacionadas ao
uso da água, considerada pela Organização das Nações Unidas um direito fundamental da
humanidade.
Esta é a primeira vez que o evento acontece em um país do Hemisfério Sul e, nesta edição,
também será a primeira vez que o Judiciário participará do fórum, sob a coordenação do
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin.
Segundo o diretor executivo do 8º Fórum, Ricardo Andrade, governador do Conselho Mundial
da Água, além ser uma oportunidade única de mostrar ao mundo o que o Brasil tem feito em
relação ao tema, o evento tem como objetivo promover o engajamento da sociedade, dos
gestores e do poder público. “Temos uma parcela da população que não participa desse
processo e que precisa estar envolvida nele. O evento, acima de tudo, traz educação e
consciência ambiental”, afirmou.

Página 11 de 26

Vila Cidadã
O Fórum Mundial da Água acontece a cada três anos e é uma iniciativa do Conselho Mundial
da Água, organização internacional sediada na França. Ele terá mais de 200 debates, além de
atividades educativas, informativas e culturais.
A edição brasileira contará com outra novidade, a Vila Cidadã, um espaço gratuito e aberto a
toda a população, que contará com arena de debates, exposições, palestras, cinema,
artesanato, talk shows e espaço gourmet.
A Vila será montada no Estádio Nacional Mané Garrincha, próxima ao local dos debates, o
Centro de Convenções Ulysses Guimarães.
Além do Conselho Mundial da Água, o evento é organizado pelo Ministério do Meio Ambiente,
representado pela Agência Nacional das Águas, e pelo Governo do Distrito Federal,
representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal.
As sete edições anteriores do evento foram realizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia
(Holanda, 2000), Kyoto (Japão, 2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia,
2009), Marselha (França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul).
Serviço
As inscrições estão disponíveis no site do evento até 28 de fevereiro.
Data: 18 a 23 de março de 2018
Debates: Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Vila Cidadã: Estádio Nacional Mané Garrincha
Site: http://www.worldwaterforum8.org/pt-br
Fonte: STJ

STF garante posse de terras às comunidades quilombolas

08/02/2018
Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a validade do Decreto
4.887/2003, garantindo, com isso, a titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades quilombolas. A decisão foi tomada na sessão desta quinta-feira (8), no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239, julgada improcedente por oito
ministros.
A ação foi ajuizada pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), contra o
Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento,
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delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades
dos quilombos. A legenda apontou diversas inconstitucionalidades, entre elas o critério de
autoatribuição fixado no decreto para identificar os remanescentes dos quilombos e a
caracterização das terras a serem reconhecidas a essas comunidades.
Votaram pela improcedência integral da ação a ministra Rosa Weber e os ministros Edson
Fachin, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente, ministra
Cármen Lúcia. O ministro Luís Roberto Barroso também votou pela improcedência, mas com a
diferença que, além das comunidades remanescentes presentes às terras na data da publicação
da Constituição Federal de 1988, têm direito à terra aquelas que tiverem sido forçadamente
desapossadas, vítimas de esbulho renitente.
Já os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram pela parcial procedência da ação, dando
interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para também dizer que têm direito às
terras, além das comunidades presentes na data da promulgação da Constituição, os grupos
que comprovarem a suspensão ou perda da posse em decorrência de atos ilícitos praticados
por terceiros.
O ministro Cezar Peluso (aposentado), relator do caso, foi o único voto pela total procedência
da ação.
Relator
O julgamento do caso teve início em abril de 2012, quando o relator votou pela
inconstitucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos, impugnado pelo partido político. Entre outros
pontos, o ministro salientou, na ocasião, que o decreto somente poderia regulamentar uma lei,
jamais um dispositivo constitucional. Outra inconstitucionalidade por ele apontada está na
desapropriação das terras. Isso porque a desapropriação de terras públicas é vedada pelos
artigos 183, parágrafo 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição. O julgamento, então, foi
interrompido por um pedido de vista da ministra Rosa Weber.
Ministra Rosa Weber
No retorno do caso ao Plenário, em março de 2015, a ministra Rosa Weber abriu a divergência
e votou pela improcedência da ação, concluindo pela constitucionalidade do decreto
presidencial. Em seu voto, Rosa Weber disse que o objeto do artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) é o direito dos remanescentes das comunidades dos
quilombos de ver reconhecida pelo Estado a sua propriedade sobre as terras por eles histórica
e tradicionalmente ocupadas. “Tenho por inequívoco tratar-se de norma definidora de direito
fundamental de grupo étnico-racial minoritário, dotada, portanto, de eficácia plena e aplicação
imediata e, assim, exercitável o direito subjetivo nela assegurado, independentemente de
qualquer integração legislativa”.
Novamente o julgamento foi suspenso, dessa vez por pedido de vista do ministro Dias Toffoli.
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Ministro Dias Toffoli
O ministro Dias Toffoli apresentou seu voto vista em novembro de 2015, oportunidade em que
afastou a alegação de inconstitucionalidade formal do decreto que, de acordo com o autor da
ação, estaria regulamentando autonomamente uma regra constitucional. Ele observou que o
decreto impugnado, na verdade, regulamenta as Leis 9.649/1988 e 7.668/1988, e não a
Constituição Federal diretamente.
O ministro decidiu incluir em seu voto um marco temporal, dando interpretação conforme a
Constituição ao parágrafo 2º do artigo 2º do decreto, no sentido de esclarecer, nos termos do
artigo 68 do ADCT, que somente devem ser titularizadas as áreas que estavam ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos, inclusive as efetivamente utilizadas para a
garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da
Constituição – 5 de outubro de 1988 – salvo os casos em que houver comprovação, por todos
os meios de prova juridicamente admitidos, da suspensão ou perda da posse em decorrência
de atos ilícitos praticados por terceiros.
Ministro Edson Fachin
Na sequência da votação, o ministro Fachin afastou as alegações de inconstitucionalidade
formal e material. Para o ministro, é legítima a opção administrativa pela instauração de
processo de desapropriação das terras eventualmente na posse ou domínio de terceiros para
assegurar a propriedade das comunidades quilombolas às terras que tradicionalmente ocupam.
O ministro também considerou válido o critério de autodefinição previsto no decreto.
Quanto ao marco temporal sugerido pelo ministro Toffoli, o ministro Fachin salientou que, se
no tocante à questão indígena esse tema já enseja questionamentos de complexa solução,
quanto ao direito à propriedade das áreas dos quilombolas a questão tem contornos ainda
mais sensíveis. Segundo o ministro, a ausência de regulamentação da matéria antes do advento
da Constituição de 1988 torna muito difícil ou até impossível a comprovação da presença
dessas comunidades. Assim, o ministro votou pela improcedência da ADI.
Ministro Roberto Barroso
O ministro Luís Roberto Barroso também votou pela improcedência da ação, no sentido da
validade do decreto que, para ele, disciplina e concretiza um direito fundamental, previsto no
artigo 68 do ADCT. O ministro também considerou legítimo o critério da autodefinição,
lembrando que esse critério não é único, mas o início de todo um procedimento que inclui
laudos antropológicos e outros, que tornam possível afastar eventuais fraudes.
Quanto ao marco temporal, o ministro disse que, além das comunidades que estavam
presentes na área quando da promulgação da Constituição de 1988, também fazem jus ao
direito aquelas que tiverem sido forçadamente desapossadas, vítimas de esbulho renitente,
cujo comportamento à luz da cultura aponta para sua inequívoca intenção de voltar ao
território, desde que relação com a terra tenha sido preservada.
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Ministro Ricardo Lewandowski
O ministro Ricardo Lewandowski também votou pela improcedência. Para ele, o autor da ADI
não conseguiu demonstrar minimamente quais seriam as supostas violações ao texto
constitucional. Segundo o ministro, a ação demonstra, na verdade, um mero inconformismo do
autor com os critérios usados pelo decreto. Ainda de acordo com o ministro Lewandowski, o
artigo 68 do ADCT, ao assegurar reconhecimento propriedade definitiva, encerra norma
asseguradora de direitos fundamentais, de aplicabilidade plena e imediata, uma vez que
apresenta todos os elementos jurídicos necessários à sua pronta incidência.
Com esses argumentos, o ministro acompanhou integralmente a ministra Rosa Weber.
Ministro Gilmar Mendes
O ministro Gilmar Mendes acompanhou, na integralidade, o voto do ministro Dias Toffoli pela
parcial procedência da ação, para dar interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 2º do
decreto, no sentido de que somente devem ser titularizadas as áreas ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos, na data da promulgação da Constituição,
ressalvados os territórios que o grupo conseguir comprovar a suspensão ou perda da posse em
decorrência de atos ilícitos praticados por terceiros.
Ministro Luiz Fux
O ministro Luiz Fux salientou que a regularização fundiária das terras quilombolas tem notório
interesse social. Em seu entendimento, a norma constitucional é claramente protetiva e os
requisitos previstos no decreto para o reconhecimento da comunidade e a titulação da
propriedade, como a ancestralidade da ocupação, trajetória histórica, entre outros, são
plenamente controláveis pelo setor público.
Ministro Marco Aurélio
O ministro Marco Aurélio observou que o artigo 68 do ADCT não cuida de direitos individuais,
mas sim de direitos coletivos. Em seu entendimento, não há dúvida de que o direito de
quilombolas às terras ocupadas pela comunidade foi reconhecido e que o decreto questionado
busca dar concretude à norma constitucional. Destacou, ainda, que o decreto impugnado, além
de não configurar um ato normativo abstrato autônomo, pois não inovou no cenário jurídico,
não contraria a Constituição Federal.
Ministro Celso de Mello
Para o ministro Celso de Mello, os preceitos do artigo 68 do ADCT são autoaplicáveis, mas o
decreto confere efetividade máxima à norma constitucional. Segundo ele, a norma
constitucional veicula uma série de direitos fundamentais, pois a propriedade de terras pelas
comunidades quilombolas vincula-se a um amplo conjunto de direitos e garantias sociais de
caráter coletivo, além do direito fundamental à proteção do patrimônio cultural. Ressaltou que
a titulação de terras guarda uma intima vinculação com o postulado da essencial dignidade da
pessoa humana, pois assegura direito a uma moradia de pessoas carentes e um mínimo
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necessário para os remanescentes de quilombos, tendo em vista que a terra apresenta um
significado especial para essas comunidades.
Ministra Cármen Lúcia
Para a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, as alegações de inconstitucionalidades contra
o decreto são infundadas. Ela salientou que o legislador constituinte reconheceu aos
quilombolas a propriedade definitiva das terras, cabendo ao Estado apenas cumprir essa
determinação. Em seu entendimento, os critérios elencados pelo decreto impugnado para a
definição das comunidades estão de acordo com o texto constitucional.
MB, PR/CR
Processo relacionado:
ADI 3239
Fonte: STF

Segunda Turma reforma decisão que perdoou multa em infração
ambiental
20/02/2018
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão unânime, reconheceu como
ilegítima a dispensa pelo Poder Judiciário de multa aplicada em decorrência de infração
ambiental. Para o colegiado, um magistrado não pode, por vontade própria e contrariamente
aos preceitos legais, anular a sanção imposta pelo Ibama.
O caso envolveu ação anulatória de multa administrativa no valor de R$ 9 mil, aplicada em
razão da manutenção de 18 pássaros da fauna silvestre em cativeiro, sem registro no órgão
competente.
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) afastou a multa por entender não estar
presente nenhuma agravante da conduta praticada, como obtenção de vantagem pecuniária
ou reincidência.
Segundo o acórdão, “a lei prevê sanções proporcionais à gravidade e às circunstâncias das
infrações, não se podendo falar em discricionariedade da administração no caso. Havendo
previsão legal de critérios para a imposição e gradação da penalidade, deve ser assegurada ao
infrator a aplicação de referidos critérios, sob pena de o ato sancionatório padecer de
ilegalidade”.
Dessancionamento
No STJ, entretanto, o relator, ministro Herman Benjamin, não acolheu a justificativa. Além de
destacar a insensibilidade da decisão em relação a “elevados valores da sociedade
contemporânea”, considerou que o entendimento aplicado, na prática, constituiu um
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“dessancionamento
administrativas”.

judicial

de

condutas

consideradas

pelo

legislador

infrações

“Da leitura do acórdão recorrido extrai-se que o tribunal de origem reconheceu a validade da
autuação, ‘posto que a conduta descrita no auto de infração efetivamente se enquadra nos
dispositivos legais já citados, e as verificações e os atos administrativos praticados pelo Ibama
gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, até prova em contrário’”, disse o
ministro.
Mínimo legal
Segundo Herman Benjamin, a incidência do benefício do artigo 29, parágrafo 2º, da Lei
9.605/98, além de não configurar direito absoluto do infrator, depende das circunstâncias do
caso, cabendo ao beneficiário provar, como ônus seu, que a guarda é doméstica e que não se
trata de espécie silvestre ameaçada de extinção.
“É vedado ao juiz, por vontade própria e à margem do ordenamento de tutela de bens jurídicos
constitucionalizados, criar modalidade contra legem de perdão judicial”, observou o ministro.
Segundo o relator, “caracterizada a infração administrativa ambiental e inexistentes
circunstâncias agravantes ou outros indicadores de acentuada seriedade da conduta, a multa
deve ser aplicada no seu mínimo legal”.
Leia o acórdão.

Fonte: STJ

Sebastião Salgado ressalta participação de indígenas e ribeirinhos na
preservação da Floresta Amazônica
Fotógrafo e ambientalista participou de colóquio com membros do Ministério Público
Brasileiro. Evento foi promovido pelo CNMP e PGR
21/02/2018
Reflorestar um hectare de terra desmatada custa US$ 8 mil – o equivalente a R$ 25 mil. O
cálculo foi apresentado pelo fotógrafo Sebastião Salgado, nessa terça-feira (20), na sede da
Procuradoria-Geral da República, em Brasília, durante o Colóquio “Água, Vida e Direitos
Humanos”. Um dos objetivos do encontro, que reuniu representantes do Ministério Público
Brasileiro, foi discutir o acesso à água como direito humano, com destaque para a preservação
dos recursos hídricos. Salgado apresentou o esboço de um projeto, que busca a criação de um
novo modelo econômico para a Amazônia. Conforme ressaltou o ambientalista, a meta é
assegurar a preservação da floresta respeitando e valorizando direitos e iniciativas das
populações indígenas e ribeirinhas.
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Na abertura do evento, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, falou sobre a urgência
e a grandiosidade da missão de se preservar a floresta Amazônica e o direito do acesso à água.
“O desmatamento da Amazônia impacta os rios voadores, diminui a água doce no campo e nas
cidades, afeta o clima, põe em risco a vida de índios e ribeirinhos, a nossa própria vida e a vida
sobre a Terra. Não é um falso alarme”, alertou. Raquel Dodge também destacou que o direito
humano à água é tão essencial quanto o direito à vida e que ele passa pela preservação das
florestas. “Ainda que a maioria da humanidade viva em cidades, todos nós dependemos das
florestas. É preciso, pois, preservá-las,” afirmou.
O colóquio durou cerca de três horas e foi dividido em dois painéis. Sebastião Salgado foi o
convidado especial do primeiro. O fotógrafo projetou mapas georreferenciados que revelam os
diferentes níveis de desmatamento no território da floresta Amazônica. As imagens apontam
que os menores índices estão em terras indígenas e áreas de preservação instituídas pelo
Ibama e pelo Instituto Chico Mendes. Para o ambientalista, este é um indicativo da importância
desses povos e instituições na defesa da floresta. “Temos esse território protegido por uma
instituição brasileira chamada Funai e pelas comunidades indígenas”, resumiu.
O segundo painel foi conduzido pelo vice-procurador da República, Luciano Mariz Maia, e teve
como painelistas o coordenador da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR),
Nívio de Freitas Filho, e a promotora de Justiça do estado de Goiás,Tarcila Santos Britto Gomes,
que integra a Comissão de Meio Ambiente do CNMP. Coube aos dois apresentar ao fotógrafo e
aos demais convidados ações que têm sido colocadas em prática pelo MP brasileiro com o
propósito de preservação ambiental.
Amazônia Protege - Nívio de Freitas falou sobre o projeto Amazônia Protege, lançado no ano
passado, e que tem como propósito efetivar uma mudança de paradigma no combate ao
desmatamento na região Amazônica. Na primeira fase da iniciativa, foram propostas mais de
mil ações civis públicas, que buscam a reparação ambiental e a responsabilização civil por
desmatamentos em áreas superiores a 60 hectares. Somadas as multas requeridas nas ações
superam R$ 2 bilhões. Ele detalhou os desafios para assegurar a punição de quem comete esse
tipo de crime e destacou como inovação o uso de imagens de satélites e o engajamento de
integrantes do MPF que atuam na região Amazônica.
Tarcila Gomes enfatizou as ações que têm sido discutidas e implementadas no âmbito do
CNMP, sobretudo, em relação à proteção dos recursos hídricos. Um dos pontos mencionados
foi a necessidade de unificação de ações e entendimentos o que, na sua avaliação, poderia
potencializar os resultados do trabalho do Ministério Público brasileiro na defesa ambiental. O
painel foi encerrado pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, que reforçou
a importância de a preservação considerar a presença e o protagonismo das populações
indígenas e dos ribeirinhos.
Participantes - Promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em parceria
com o Ministério Público Federal, o evento também contou com a participação de várias
autoridades, como o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin, da
diretora e cofundadora do Instituto Terra, Lélia Deluiz Wanick Salgado e da copresidente do
Painel de Recursos Naturais da Organização das Nações Unidas, Izabella Mônica Vieira Teixeira,
além de promotores, procuradores da República, conselheiros do CNMP, entre eles, Luciano
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Freire, um dos organizadores, militantes em causas ambientais e servidores do Ministério
Público.
Fonte: MPF

Petrobras assina Termo de Compromisso com o Ibama para adequar
plataformas e deverá investir R$ 100 milhões em conservação ambiental
A presidente do Ibama e a diretora de Exploração e Produção da Petrobras assinam
Termo de Compromisso em Brasília
26/02/2018

Foto: IBAMA

Brasília (26/02/2018) – A presidente do Ibama, Suely Araújo, e a diretora de Exploração e
Produção da Petrobras, Solange Guedes, assinaram nesta sexta-feira (23/02) Termo de
Compromisso (TC) que estabelece as medidas e ações necessárias para ajustar o processo de
descarte da água de produção em 28 plataformas na Bacia de Campos (RJ) às exigências da
legislação ambiental. O documento define cronograma de ações durante período de transição
de dois anos para que o Teor de Óleo e Graxa (TOG) na água de produção em todas as
plataformas atenda os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama), considerado o método SM 5520-B.
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Sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados pelo descarte da água de produção, a
Petrobras deverá investir R$ 100 milhões em projetos de conservação da biodiversidade
marinha e costeira, estabelece o TC. A maior parte dos recursos (R$ 60 milhões) de
compensação será destinada ao programa GEF-Mar, gerenciado pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA), e o restante ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).
A empresa também deverá disponibilizar barcos para a fiscalização ambiental federal e serviço
de monitoramento aéreo na região das plataformas marítimas.
Para a presidente do Ibama, o compromisso vai gerar maior rigor no controle dos padrões de
qualidade da água que é descartada nessas plataformas. "Representa avanço histórico para a
proteção ambiental, sem dúvida alguma. Também reflete amadurecimento na relação entre o
Ibama e a Petrobras."
O TC é resultado de negociação iniciada há mais de seis meses, com a participação de técnicos,
corpo jurídico e dirigentes do Ibama e da Petrobras, e teve apoio do ministro do Meio
Ambiente, Sarney Filho.
“A Petrobras está totalmente comprometida com os valores do Ibama. Esse Termo de
Compromisso materializa esses valores comuns. A companhia atua alinhada com o Instituto,
colaborando para a melhoria da gestão ambiental no país”, afirmou Solange Guedes.
O documento abrange as plataformas P-52, P-54, P-55 e P-62, no Campo de Roncador, da UORio; P-38, P-40, P-51 e P-56, no Campo de Marlim Sul, da UO-Rio; P-18, P-19, P-26, P-32, P-33, P35, P-37 e P-47, no Campo de Marlim, da UO-BC; PPM-1, no Campo de Pampo, da UO-BC; P-43,
no Campo de Barracuda, da UO-Rio; P-53 e Cidade de Niterói, no Campo de Marlim Leste, da
UO-Rio; P-65, no Campo de Enchova, da UO-BC; P-50, no Campo de Albacora Leste, da UO-Rio;
Capixaba, no Campo de Cachalote, da UO-ES; Cidade de Itajaí, no Campo de Bauna, da UO-BS;
Cidade de Anchieta, no Campo de Baleia Azul, da UO-ES; Cidade de Vitória, no Campo de
Golfinho, da UO-ES; P-48, no Campo Caratinga, da UO-Rio; e PCR-1, no Campo de Curimã, da
UO-RNCE.
O Termo de Compromisso foi publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (26/02).
Mais informações:
Extrato de Termo de Compromisso - Diário Oficial da União de 26/02/2018
Fonte: IBAMA
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Concluído julgamento de ações sobre novo Código Florestal
As ADIs foram propostas pela PGR e pelo PSOL para questionar dispositivos da Lei
12.651/2012. Já a ADC 42 foi proposta pelo PP, que buscava a declaração de validade
de norma. Todas tiveram como relator o ministro Luiz Fux
28/02/2018
O Supremo Tribunal Federal (STF)
concluiu, na tarde desta quarta-feira
(28), o julgamento sobre o novo
Código Florestal (Lei 12.651/2012),
reconhecendo a validade de vários
dispositivos,
declarando
alguns
trechos inconstitucionais e atribuindo
interpretação conforme a outros
ítens. O tema foi abordado no
julgamento conjunto da Ação
Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.
Um dos pontos mais discutidos sobre a lei foi a questão da “anistia” conferida aos proprietários
que aderirem ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Segundo a lei, quem adere a
programa não fica sujeito a sanções referentes a infrações cometidas antes do marco temporal
de 22 de junho de 2008. O entendimento da Corte foi de que o caso não configura anistia, uma
vez que os proprietários continuam sujeitos a punição na hipótese de descumprimento dos
ajustes firmados nos termos de compromisso. A regra prevista na norma teria, na verdade, a
finalidade de estimular a recuperação de áreas degradadas. O ponto recebeu interpretação
conforme do STF a fim de afastar o risco de prescrição ou decadência da punibilidade no
decurso do termo de compromisso assumido pelo proprietário.
Houve ainda a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos relativos ao entorno de
nascentes e olhos d’água intermitentes. Foi atribuída interpretação conforme a Constituição
Federal à norma para que essas áreas sejam consideradas de proteção permanente e de
preservação ambiental.
Outro ponto da abordado pelo STF foi com relação à intervenção excepcional em Áreas de
Preservação Permanente. Nesse caso, foram reduzidas as hipóteses de intervenção previstas na
lei. Ficou determinado que a intervenção por interesse social ou utilidade pública fica
condicionado à inexistência de alternativa técnica ou locacional à atividade proposta. Foi
reduzindo também o rol de casos de utilidade pública previstos, de forma a excluir a hipótese
de obras voltadas à gestão de resíduos e vinculadas à realização de competições esportivas.
Itens relacionados: ADI 4901 ADI 4902 ADI 4903

Fonte: STF
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PEÇAS PROCESSUAIS


Denúncia – Construção em APP – Riacho Maria Vitório – Rio Real [Oto Almeida Oliveira
Júnior – Promotor de Justiça] <download>



Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Construção Irregular – Morro da Lapa –
Gruta – Bom Jesus da Lapa [Luciana Espinheira da Costa Khoury – Promotora de
Justiça] <download>



Recomendação – Carnaval 2018 – Recomendação à Saltur para que proteja os prédios
históricos [Edvaldo Gomes Vivas – Promotor de Justiça] <download>

PUBLICAÇÕES


Banco de Idéias Semente – Guia de elaboração de pequenos projetos socioambientais
para organização da base comunitária <ver publicação>



Projeto Semente – Conheça a plataforma virtual <visualizar>



Instrução Normativa nº 06 de 15 de fevereiro de 2018 - Institui, no âmbito do Ibama, a
regulamentação dos procedimentos necessários à aplicação da conversão de multas
em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente
<visualizar>
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