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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 2ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2018.
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da
seara ambiental.
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações,
matérias e trabalhos realizados.
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental,
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste
periódico.
Boa leitura!
Com meus cumprimentos,

Cristina Seixas Graça
Promotora de Justiça
Coordenadora do CEAMA
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NOTÍCIAS DO MPBA
Participantes do ‘The Forests Dialogue’ conhecem o Programa Arboretum
14/03/2018
Cerca de 50 representantes do ‘The Forests
Dialogue’, uma organização internacional
de preservação ambiental, visitaram
ontem, dia 13, a base do Programa
Arboretum de Conservação e Restauração
da Diversidade Florestal, em Teixeira de
Freitas. Formado por representantes de
várias
instituições
de
diferentes
nacionalidades, o grupo foi recebido pelo
promotor de Justiça Regional Ambiental e
coordenador do Núcleo de Defesa da Mata
Atlântica, Fábio Fernandes Correa. Gerente
dos programas Floresta Legal e Mata
Atlântica Bahia, o promotor de Justiça
explicou que a visita marca o reconhecimento do ‘Arboretum’ como uma das iniciativas que
podem auxiliar no desenvolvimento de florestas plantadas em um contexto de paisagem. “É
uma visita muito importante, pois sinaliza o reconhecimento internacional do programa
Arboretum como uma referência no Brasil”, destacou o promotor de Justiça.
O grupo, que visita projetos no extremosul da Bahia e do Espírito Santo, surgiu a
partir da iniciativa ‘Florestas Plantadas na
Paisagem’, lançada pelo ‘The Forests
Dialogue’ durante o XIV Congresso
Florestal Mundial, em setembro de 2015.
O Programa Arboretum é uma iniciativa
do Ministério Público do Estado da Bahia
e do Serviço Florestal Brasileiro e, de
acordo com Fábio Fernandes, “atua em
toda a cadeia de restauração florestal,
além
de
auxiliar
tecnicamente
comunidades rurais na coleta de sementes e produção de mudas, gerando uma
complementação de renda”. O promotor acrescenta que o programa está em vias de
implementar modelos econômicos de uso sustentável dos recursos florestais e que “todas
essas ações foram reconhecidas pelos visitantes como muito positivas na paisagem das
florestas plantadas de eucalipto na região”. A visita do grupo ao Brasil contou com o apoio da
‘New Generation Plantations’ da ‘World Wide Fund for Nature’ (WWF).
Fonte: MPBA – Cecom
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MP recomenda que estabelecimentos comerciais de Cruz das Almas
evitem poluição sonora
16/03/2018
Os estabelecimentos comerciais de Cruz das Almas deverão retirar ou manter desligados
aparelhos de som ou instrumentos que provoquem ruídos instalados em seus domínios ou em
logradouros públicos para ele dirigidos, caso atendam à recomendação do Ministério Público
estadual, expedida pelo promotor de Justiça Adriano Marques. A recomendação se dirige
também à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente para que adote as
medidas necessárias para coibir o descumprimento da lei municipal que dispõe sobre a licença
para utilização sonora em Cruz das Almas.
A recomendação foi expedida levando em conta apurações do MP que constataram que os
estabelecimentos comerciais em funcionamento do município de Cruz das Almas estão
violando a lei emitindo sons e ruídos gerados por pregões, anúncios e propagandas de caráter
comercial produzidas por aparelhos de som ou veículos automotores. De acordo com o
promotor de Justiça Adriano Marques, o MP constatou também que “a Secretaria de
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente estão omissas na fiscalização do cumprimento da
lei”.
Fonte: MPBA – Cecom

MP lança programa ‘Escola Sustentável’ nesta segunda-feira em Serrinha
16/03/2018
Na próxima segunda-feira, dia 19, o Ministério Público estadual, por meio da 3ª Promotoria de
Justiça de Serrinha, lançará o programa ‘Escola Sustentável’. Com foco em promover
alimentação sustentável nas unidades escolares dos municípios de Serrinha, Barrocas, Biritinga
e Teofilândia, o programa será lançado às 9h, no auditório do Centro Juvenil Santo Alessandro,
em Serrinha, pela promotora de Justiça Letícia Baird. Na ocasião, será assinado um termo de
cooperação técnica com entidades voluntárias. De acordo com Letícia Baird, o programa tem
como foco principal a melhoria na qualidade da alimentação escolar, por meio da oferta de
merenda “preventiva de doenças, livre de ingredientes de origem animal e eficiente do ponto
de vista econômico e ambiental”.
O programa ‘Escola Sustentável’ conta com a cooperação técnica da ‘Humane Society
International’ e de outros profissionais voluntários e alcançará diretamente cerca de 30 mil
alunos e 450 merendeiras. “Além de uma alimentação mais nutritiva e saudável para os alunos,
são previstas ainda medidas como a implantação de hortas escolares, educação humanitária,
reformas das cozinhas e ações para capacitação das merendeiras”, informa a promotora de
Justiça.
Fonte: MPBA – Cecom
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MP da Bahia apresenta caso da Bacia do Rio São Francisco no Fórum
Alternativo Mundial da Água (FAMA) em Brasília
19/03/2018
As promotoras de Justiça Cristina Seixas e Luciana Khoury apresentaram ontem, dia 18, o caso
da Bacia do Rio São Francisco, durante o ‘Ciclo de Debates II – Água como Direito Humano’, que
integrou a programação do Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA), em Brasília. As
promotoras de Justiça apresentaram o
diagnóstico realizado pelo Núcleo de Defesa
do Rio São Francisco (Nusf), demonstrando
os problemas que a Bacia Hidrográfica
apresenta como os problemas de ausência
de saneamento básico, desmatamento, uso
de agrotóxicos, tráfico de animais e
questões de regularização fundiária de
territórios de povos e comunidades
tradicionais. O painel contou também com
a participação de representantes do
Movimento de Pescadores e Pescadoras
Artesanais (MPP).
O Fama, que continua até o próximo dia 22
deste mês, é um evento internacional que
reúne organizações e movimentos sociais que lutam em defesa da água como direito
elementar à vida. A promotora de Justiça Luciana Khoury também apresentou o painel
‘Correntina’, junto com o procurador da República em Goiás, Wilson Rocha Fernandes Assis, e
representantes das comunidades de Fundo e Fecho dos Pastos. A programação do FAMA foi
organizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ministério Público Federal e
Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU), em parceria com entidades da
sociedade civil. Ele acontece paralelamente ao VIII Fórum Mundial da Água, que também é
realizado em Brasília, até o dia 23 de março.
Fonte: MPBA – Cecom
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População de Elísio Medrado une-se ao MP para proteção de rio
20/03/2018
A população do município de Elísio
Medrado, em parceria com a
Promotoria de Justiça Regional
Ambiental
do
Recôncavo
Sul,
promoveu no último domingo, dia 18,
a limpeza e o plantio de mata ciliar
nas proximidades da barragem do Rio
Jacutinga, que abastece o município.
O objetivo da ação é, segundo o
promotor de Justiça Julimar Barreto,
proteger a barragem e acumular
maior volume de água na região.
Além da iniciativa, outras medidas
estão sendo adotadas com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a exemplo da
recuperação de várias nascentes.
Fonte: MPBA – Cecom

“Escola Sustentável”: mais de 400 pessoas são capacitadas para preparar
nova proposta de alimentação escolar
27/03/2018
Mais de 400 pessoas, entre
merendeiras e pequenos produtores
da agricultura familiar, participaram
de oficinas de capacitação para o
preparo da nova proposta de
alimentação escolar adotada pelos
municípios de Serrinha, Teofilândia,
Barrocas e Biritinga. Os municípios
abraçaram o programa ‘Escola
Sustentável’,
desenvolvido
pelo
Ministério Público estadual com o
objetivo de propor o uso racional do
dinheiro público e elevar a capacidade
nutricional da alimentação em unidades de ensino. Entre os dias 20 e 23, as merendeiras e os
produtores rurais tiveram a oportunidade de conhecer o programa, receberam orientação
sobre aspectos nutricionais dos alimentos e participaram do treinamento, que foi realizado
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voluntariamente pela Humane Society International, entidade apoiadora do 'Escola
Sustentável'. As aulas práticas foram ministradas em Serrinha pelo chef Andre Vieland, que
ensinou técnicas para o preparo das receitas que já integram o cardápio da alimentação
escolar, e acompanhadas pelas nutricionistas de cada município.
Alunos da rede pública e agentes
da área de Educação de Teofilândia
também tiveram a oportunidade
de conhecer o programa. A
promotora de Justiça Letícia Baird
promoveu a apresentação e o
educador humanitário Francisco
Athayde fez uma palestra sobre
'Educação Humanitária – o
despertar da ética e o respeito pela
vida'. O evento teve ainda a
participação de representantes da
agricultura familiar, que expuseram
itens por eles produzidos e já adaptados à nova proposta de ingredientes, além de artesanato.
Foram realizadas ainda apresentações culturais com a temática da sustentabilidade, além de
distribuídas plantas por crianças da creche municipal. Escolas situadas na zona rural de
Teofilândia também foram visitadas para apresentação do programa aos alunos,
acompanhamento do preparo da alimentação pelas merendeiras, sob supervisão do chef
Andre Vieland, e verificação da aceitabilidade dos alunos à nova proposta de merenda escolar.
Segundo a promotora de Justiça, “os alunos mostraram-se satisfeitos com o sabor e,
sobretudo, com a possibilidade das refeições sustentáveis”. Ela informou que, nas escolas e na
creche local, não houve sobras da merenda.
Ontem, dia 26, Letícia Baird
realizou uma reunião de avaliação
dos resultados da primeira semana
de capacitação com prefeitos,
secretariado,
nutricionistas
e
representantes dos merendeiros
dos quatro municípios. Durante o
encontro,
foram
traçadas
estratégias para as próximas fases
do programa, destacando-se a
realização do “Dia D” da
alimentação
sustentável
nos
municípios, oportunidade em que o
programa 'Escola Sustentável' será apresentado a pais e alunos, seguido da degustação das
novas receitas que integrarão a merenda escolar.
Fonte: MPBA – Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Apresentada proposta que estimula a criação de grupos de atuação na
defesa dos recursos hídricos no MP
13/03/2018
O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) Luciano Nunes Maia (foto)
apresentou proposta de recomendação que objetiva fomentar os Ministérios Públicos da União
e dos Estados a criarem Grupos de Atuação Integrada na defesa dos recursos hídricos. A
apresentação aconteceu nesta terça-feira, 13 de março, durante a 4ª Sessão Ordinária de 2018.
Luciano Nunes Maia, presidente da Comissão de Meio Ambiente do CNMP, explicou que “o
fundamento que alicerça a proposta é, especialmente, a necessidade premente de se garantir,
através da atuação do Ministério Público brasileiro, a efetividade dos princípios constitucionais
e as diretrizes das políticas públicas ambientais positivadas em nosso ordenamento jurídico,
nos tratados e nas cartas e declarações editadas pelos órgãos nacionais e internacionais
voltados para a proteção do meio ambiente e, em especial, dos recursos hídricos”.
Para ele, a atuação isolada de membros do MP mostra-se incapaz para o alcance de uma
efetiva proteção dos recursos hídricos. “Este empenho individualizado, por si só, não atinge o
padrão de eficiência esperado. Para combater o amplo efeito dos danos ambientais, os
membros do Ministério Público devem ter contato com a extensão que os caracteriza”, falou
Luciano Nunes Maia, ao defender a criação dos Grupos de Atuação Integrada.
Assim, na opinião do conselheiro proponente, faz-se necessária a criação de uma estrutura
institucional que amplie as fronteiras de cada Ministério Público. Além das cooperações
verificadas entre alguns ramos do MP, é relevante a elaboração de um planejamento
institucional efetivamente integrado, segundo Luciano Nunes Maia.
O conselheiro ainda destacou o papel do CNMP, como órgão central, de trabalhar pelo
aperfeiçoamento e pela integração do Ministério Público, buscando a consolidação de seus
princípios institucionais de unidade e indivisibilidade. “Em harmonia com esses princípios e
com o objetivo de respeitar a autonomia administrativa dos Ministérios Públicos, esta proposta
de recomendação foi construída coletivamente durante a Ação Nacional em Defesa dos
Recursos Hídricos (promovida, em fevereiro, pelo CNMP)”, afirmou Luciano Nunes Maia.
A proposta de recomendação será distribuída a um conselheiro, que será seu relator. Após,
será aberto o prazo regimental de 30 dias para o recebimento de emendas.
Os Grupos de Atuação Integrada
Os Grupos de Atuação Integrada deverão ser constituídos de acordo com a abrangência
territorial das bacias hidrográficas, sub-bacias ou corpos hídricos identificados como
vulneráveis e/ou prioritários para o abastecimento e equilíbrio hídrico das regiões onde se
situam.
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Os grupos serão responsáveis por traçar as melhores estratégias de atuação para a proteção
dos mananciais, levando em consideração a realidade de cada bacia hidrográfica ou corpo
hídrico trabalhado, bem como buscando a atuação extraprocessual e processual, nas esferas
cíveis e criminais, com o compartilhamento de experiência e material entre os participantes,
estabelecendo assim uma rede de apoio articulada.
Além disso, os Grupos de Atuação Integrada serão compostos pelos membros dos Ministérios
Públicos dos Estados e da União que já possuam atribuições na atuação preventiva e repressiva
de proteção dos corpos hídricos, por pelo menos um técnico ambiental destacado para prestar
auxílio, um servidor administrativo, um coordenador e subcoordenadores, que serão
escolhidos dentre os membros participantes.
Fonte: CNMP

Justiça condena a perda de direitos políticos três ex-prefeitos de Campo
Grande por descumprirem TAC
Segundo a decisão, Nelsinho Trad, Alcides Bernal e Gilmar Olarte não cumpriram prazo para
desativar o aterro entulho do Polo Oeste.
14/03/2018
O Juiz David Gomes de Oliveira, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais
Homogêneos, condenou três ex-prefeitos de Campo Grande a perda de direitos políticos por
três anos por descumprirem um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) de 2010 para desativar o
aterro de entulhos do Polo Oeste da cidade.
Nelsinho Trad (PTB), Alcides Bernal (PP) e Gilmar Olarte (sem partido) também foram
condenados a multa de R$ 20 mil para cada um para compensação dos prejuízos
O G1 entrou em contato com Nelsinho, mas não obteve retorno até a publicação desta
reportagem. Bernal não atendeu à ligações.
A defesa de Olarte afirmou que a sentença foi vaga e na pópria decisão o juiz diz que o assunto
da decisão não é pacífico nem no tribunal.
Segundo a ação civil pública de improbidade administrativa do Ministério Público do Estado
(MP-MS), a administração municipal deveria ter feito o isolamento exterior do aterro para
impedir a entrada e a permanência de veículos, de pessoas e de animais até 4 de outubro de
2010.
Um mês depois o local deveria ter sido interditado para evitar o acesso de estranhos aos
serviços lá desempenhados. Além disso, a prefeitura deveria ter removido os prédios e as
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pessoas do aterro e ter implantado um sistema de controle de recebimento de resíduos até
novembro daquele ano.
Para isolar a área, a administração deveria ter feito uma faixa de proteção com plantio de
árvores e arbustos de crescimento rápido. A segurança deveria ser feita com vigilância
permanente para impedir a entrada de pessoas e animais desde o início de 2011.
O magistrado considerou que somente depois da instauração do inquérito civil para apuração
de irregularidades é que a prefeitura cumpriu os termos do TAC. O processo foi extinto depois
da descontaminação da área por descarte indevida de lâmpada de mercúrio em julho de 2017.
Os condenados podem recorrer da decisão que ainda não transitou em julgado.
[...]
Fonte: G1

MPF e ICMBio discutem sobreposições de territórios de comunidades
tradicionais e Unidades de Conservação
Reunião contou com a participação de membros das Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio
Cultural (4CCR) e de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais (6CCR) do Ministério
Público Federal
15/03/2018
Representantes
do
Ministério
Público Federal (MPF) e do Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) se reuniram
para discutir estratégias que
contribuam para a sobreposição de
terras indígenas e de outras
comunidades tradicionais e Unidades
de Conservação, de modo a viabilizar
a gestão dessas áreas em
conformidade com os usos e
costumes tradicionais do grupo e com a proteção ambiental.
A pauta foi discutida na última segunda (12), na sede da Procuradoria-Geral da República, em
Brasília, com a participação de membros das Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural
(4CCR) e de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais (6CCR).
Os participantes debateram o modelo implementado no Parque Nacional do Descobrimento e
na Terra Indígena Comexatibá, no sul da Bahia, que tem se mostrado exitoso. O acordo foi
celebrado no ano passado e estabeleceu soluções convergentes para a conservação da
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biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental em áreas da reserva parcialmente
sobrepostas à Terra Indígena.
Já estão em negociações acordos semelhantes com índios que ocupam o Monte Pascoal, na
Bahia, e o Parque Nacional Serra da Canastra, em Minas Gerais. Para o coordenador da Câmara
de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR/MPF), subprocurador-geral da República Nívio
de Freitas, é essencial a manutenção do diálogo e a celebração dos acordos. Ele alerta para a
necessidade de dar celeridade aos acordos, já que, no Monte Pascoal, por exemplo, há
presença de arrendatários e exploradores ilegais de madeira que prejudicam a preservação da
unidade.
Diálogo – Para agilizar a assinatura dos acordos, o diretor do ICMBio, Paulo Carneiro, ressalta a
importância do MPF na mediação dos termos, que visam balancear os interesses do Instituto e
também das comunidades indígenas. “É importante não haver conflito entre os indígenas para
a construção de futuros acordos, uma vez que, com a experiência atual, constatou-se que essa
é a melhor solução”, afirmou.
A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais possui uma nota técnica sobre
sobreposição de terras indígenas em Unidades de Conservação que enfatiza o fortalecimento
do diálogo com as comunidades. Para o subprocurador-geral da República Rogério Navarro, que
integra o colegiado, a reunião demonstrou um grande alinhamento das instituições envolvidas
com vistas a garantir a preservação ambiental sem que isso seja um obstáculo ao manejo
tradicional sustentável pelos grupos tradicionais envolvidos. A opinião é corroborada pela
procuradora da República Gabriela Azevedo, que cobra mais flexibilidade do ICMBio para
conseguir a adesão das comunidades tradicionais a uma proposta de acordo na Serra da
Canastra.
Para desatar os nós desses acordos, será elaborado um termo de compromisso de atuação
entre o MPF e o ICMBio. Com isso, as instituições pretendem dar celeridade às tratativas, mas
negociar de forma justa com todas as partes incluídas nos processos.
Fernando de Noronha – O ICMBio apresentou ao Ministério Público Federal problemas atuais
na ilha de Fernando de Noronha, que não comportaria a expansão imobiliária nos moldes
como tem acontecido. A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural se comprometeu a
dialogar com os membros responsáveis pelo tema e a apoiar a adoção de medidas que corrijam
os problemas verificados.
Leia a íntegra do acordo celebrado no caso do Parque Nacional do Descobrimento.
Fonte: MPF
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FMA: Raquel Dodge anuncia criação do Instituto Global do Ministério
Público para o Ambiente
20/03/2018
A procuradora-geral da República e
presidente do Conselho Nacional do
Ministério Público, Raquel Dodge,
anunciou, nesta terça-feira (20), durante o
8º Fórum Mundial da Água, a criação do
Instituto Global do Ministério Público para
o Ambiente. O instituto vai reunir
membros dos Ministérios Públicos do
Brasil e do mundo em torno de temas
ligados à proteção dos recursos naturais,
sobretudo, a água. O documento, classificado pela presidente como a “pedra fundamental do
instituto”, foi assinado por nove países, além de associações nacionais e internacionais ligadas
ao Ministério Público.
Para Raquel Dodge, a ampla adesão ao documento demonstra a importância de reunir as
instituições responsáveis por provocar o Judiciário a resolver conflitos em um único organismo
internacional, com o objetivo de tratar a água como um direito humano fundamental e garantir
a todos o acesso à Justiça. "Precisamos de justiça para todos os defensores dos direitos
humanos, para todos os que defendem a água e que são vítimas de sua falta. Precisamos que a
água, assim como a Justiça, seja para todos. Queremos ser atores relevantes no papel de
assegurar a água como direito humano fundamental”, destacou.
Segundo Dodge, caberá ao instituto global estabelecer as bases comuns de atuação dos
Ministérios Públicos de diferentes países na proteção ao meio ambiente. "As consequências
dos danos ambientais provocados em um país se refletem nos outros e na vida humana, como
um todo. Por isso, é fundamental que estejamos de acordo sobre o que é importante para a
vida desta e das próximas gerações”, concluiu.
Além do Ministério Público brasileiro, assinaram a carta de criação do instituto representantes
de Moçambique, Honduras, México, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Belize e
França. Também aderiram ao documento a Associação Brasileira dos Membros do Ministério
Público de Meio Ambiente (Abrampa), a Associação Ibero-Americana de MPs (Aiamp), a Rede
Europeia de Ministérios Públicos Ambientais, a Rede Latino-Americana de Ministério Público
Ambiental e a Comissão Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio
Cultural, que integra o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).
Atribuições – O instituto apoiará os membros dos Ministérios Públicos dos países signatários
na execução da legislação ambiental nacional e internacional, com o objetivo de proteger a
saúde pública, alcançar desenvolvimento sustentável e evitar a prática de crimes ambientais. O
organismo vai fomentar o maior intercâmbio de informações entre os países, assim como o
compartilhamento de experiências em investigações, processos e sanções na área ambiental. A
instituição vai facilitar a coleta de dados sobre a prática de crimes ambientais em todo o
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mundo, além de definir diretrizes, ferramentas e normas comuns para a efetiva punição de
responsáveis por danos ambientais, a implantação de medidas de compensação, bem como a
completa indenização dos atingidos. Entre as atividades que serão desenvolvidas pelo instituto
estão a realização de fóruns e cursos para membros do Ministério Público, assim como a
produção de pesquisas, análises e publicações sobre direito ambiental.
A organização internacional do MP tem como inspiração o Instituto Judicial Global do
Ambiente, criado por juízes brasileiros para atuar como fórum mundial sobre o assunto. O
ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin - que foi um dos incentivadores
da proposta de criação de um instituto global composto por procuradores – elogiou a iniciativa,
que vai conferir um viés preventivo à atuação dos Ministérios Públicos na temática ambiental.
“Não podemos proteger o meio ambiente apenas punindo. Por isso a necessidade de o MP
olhar para frente, com medidas judiciais de prevenção e precaução dos danos ao meio
ambiente”, afirmou.
Debate – Pela manhã, membros de MPs e representantes dos nove países signatários
discutiram ajustes para a carta do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente e a
Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água, incluindo a tradução dos tratados e
das convenções sobre os princípios de comportamento e responsabilidades para a preservação
do meio ambiente. A declaração será apresentada nesta quarta-feira (21), no encerramento do
Subprocesso Juízes e Procuradores na Justiça da Água.
Para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, os documentos representam o
compromisso público dos MPs com a proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos.
Segundo ela, a compilação das contribuições entre os países é histórica, considerando a
participação inédita de alguns países no fórum, bem como a união dos MPs em torno do
mesmo ideal. “Nossa intenção é tornar conhecido o que nos motivou a participar pela primeira
vez do segmento 'Justiça e Ministério Público' dentro do Fórum Mundial da Água e tornar
conhecido para a população e para o mundo o que pensamos como membros do Ministério
Público”, reforçou a PGR.
A próxima etapa na criação do instituto é a realização de uma nova reunião, dentro de um ano,
para aprofundar os debates e consolidar o estatuto, bem como criar o Comitê Executivo
Temporário e as regras gerais de atuação da entidade, com o apoio de mais países.
Íntegra da Carta do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente
Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água
Fonte: CNMP
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Raquel Dodge apresenta Declaração do Ministério Público sobre o Direito
à Água, no FMA
Documento reforça o apoio e potencializa a atuação de Ministérios Públicos de vários países em
defesa do meio ambiente
21/03/2018

A conversão da Medida Provisória
809/2017 em lei, da forma mais
qualificada
possível,
é
fundamental
para
o
fortalecimento do trabalho dos
órgãos federais de meio ambiente
e beneficiará a preservação da
natureza em todo o Brasil,
especialmente das quase 330
Unidades de Conservação federais.
A procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, apresentou nesta
quarta-feira (21), no Fórum Mundial da Água (FMA), a Declaração do Ministério Público sobre o
Direito à Água. O documento reforça o apoio e potencializa a atuação dos MPs em defesa do
meio ambiente, propósito consolidado no Instituto Global do MP para o Meio Ambiente, que
teve a criação oficializada nessa terça-feira (20). A Declaração é assinada pelo MP brasileiro e
por instituições de outros oito países.
O documento lista dez princípios que devem guiar a atuação do Ministério Público na defesa e
proteção da água como direito humano fundamental, para que não seja precificada, nem
tratada como mercadoria e apropriada de modo abusivo, com a prevalência do poder
econômico – com efeito de negar água para quem dela precisa. “É preciso tratar isso
juridicamente com a seriedade que o tema requer”, acrescentou Raquel Dodge.
O texto orienta promotores e procuradores a considerar o fato de que o direito à água potável
é uma condição para a promoção de outros direitos individuais e sociais. Ele estabelece a
necessidade de melhoria do processo de governança da água, com o intuito de promover o
acesso a este bem e com destaque para a criação de mecanismos que assegurem a
participação social na tomada de decisões. Também chama atenção para a necessidade de
atuação das instituições públicas não só para reparar, mas, principalmente, para evitar danos
aos recursos hídricos.
Tratados – O documento foi formulado em consonância com o que estabelece normas,
tratados e pactos internacionais sobre o assunto, como os princípios da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre governança da água e a Declaração
Mundial da International Union for Conservation of Nature (IUCN) sobre o Estado de Direito
Ambiental. “Estamos todos de acordo com princípios que têm sido estabelecidos,
notadamente, em documentos internacionais, como da Organização das Nações Unidas [ONU]
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e da Organização dos Estados Americanos [OEA], mas não ainda em todas as legislações
domésticas”, pontuou a procuradora-geral da República.
Outro princípio que consta na Declaração estabelece que, em caso de dúvidas, os
investigadores devem adotar a solução que mais proteja e garanta a preservação dos recursos
hídricos. Assim como no Direito Penal, em que prevalece o “em dúvida, pró réu” mas, neste
caso, consolidou-se o: “Em dúvida, pró água”. A carta afirma ainda que os costumes de
populações indígenas e tradicionais na lida com os recursos hídricos têm de ser respeitados
pelos entes públicos que devem, ainda, atuar para preservar e fortalecer essa cultura.
Reparação – Um dos tópicos do documento também orienta os membros dos Ministérios
Públicos para que seja efetivamente aplicado o conceito de poluidor-pagador. Resumidamente,
isso significa que quem poluir ou desviar um curso de água deve arcar com os custos da
reparação, com a indenização para compensar os danos materiais e morais daquela
intervenção indevida.
Além do Ministério Público brasileiro, assinaram a carta de Declaração do Ministério Público
sobre o Direito à Água representantes de Moçambique, Honduras, México, República
Dominicana, Costa Rica, Panamá, Belize e França. Também aderiram ao documento a
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), a
Associação Ibero-Americana de MPs (Aiamp), a Rede Europeia de Ministérios Públicos
Ambientais, a Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental e a Comissão
Permanente do Meio Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural, que integra o
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).
Subprocesso – Durante a apresentação, Raquel Dodge ressaltou a importância do diálogo entre
Judiciário, Ministério Público e Legislativo para colocar em prática as medidas. Ela falou no
encerramento do painel “Subprocesso, Juízes e Procuradores na Justiça da Água”, na 8ª edição
do Fórum Mundial da Água, em Brasília. “O mundo caminha para um ambiente de maior
escassez da água. É preciso antecipar cenários”, alertou.
A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz, destacou a necessidade
de atuação firme em prol da consciência ambiental para reforçar que o acesso à água seja um
direito humano fundamental. “Devemos construir um regime jurídico eficiente e confiável de
acesso e proteção aos recursos naturais que afetam a qualidade de vida de todos,
indistintamente”, afirmou.
Fórum – Com a presença de dez chefes de estado, o Fórum Mundial da Água tem como missão
promover a conscientização, construir compromissos políticos e provocar ações em temas
críticos relacionados à água para facilitar a sua conservação, proteção, desenvolvimento,
planejamento, gestão e uso eficiente, para o benefício de toda a vida na Terra. O FMA discute
políticas e técnicas políticas para o uso racional e sustentável da água. É a primeira vez que o
evento ocorre no Hemisfério Sul.
Íntegra da Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água
Fonte: MPF
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MPF participa de debate sobre medida provisória que regulamenta a
compensação ambiental
Em audiência pública no Congresso Nacional, representante do MPF destacou a importância da
regulamentação, mas pediu atenção para possíveis desvirtuamentos da proposta
23/03/2018
A medida provisória (MP 809/2017) que prevê a regulamentação da aplicação e execução de
recursos de compensação ambiental em favor das unidades de conservação é importante, mas
é preciso o esclarecimento de alguns pontos da proposta e atenção para emendas que possam
descaracterizá-la. O alerta foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF) nessa quarta-feira
(21), durante a terceira audiência da Comissão Mista que analisa a medida no Congresso
Nacional. O texto deve ser pautado para votação no início de abril, segundo o relator, senador
Jorge Vianna (PT/AC).
A MP 809/2017 prevê, além da aplicação indireta do dinheiro da compensação, a gestão dos
recursos e dos trabalhos por parte de uma “instituição financeira oficial”, assim como também
são ampliadas as possibilidades de contratação temporária de agentes.
Representando a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR) do MPF, o
procurador da República Leandro Mitidieri
questionou a opção pela terceirização de
atividades em que um banco substituiria a entidade ambiental. Ressaltou ainda que os
contratados temporários não devem desempenhar atividades finalísticas do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Compensação indireta - O procurador da República Leandro Mitidieri destacou a relevância da
medida legislativa, especialmente depois que o Tribunal de Contas da União (TCU) vedou, por
falta de previsão legal, a modalidade de compensação ambiental indireta. Ou seja, quando o
empreendedor transfere a quantia destinada à compensação para uma conta administrada e
executada pelo órgão gestor das unidades beneficiadas.
Segundo entendimento do TCU, o próprio empreendedor seria obrigado a pagar e executar a
compensação ambiental em ações de proteção às unidades de conservação. Na prática, essa
execução direta da compensação não funcionou e impediu o uso de recursos destinados a
mitigações ambientais, avaliou o representante do MPF.
Aprovada a redação original da MP, a nova lei deve destravar cerca de R$ 1,9 bilhão,
atualmente bloqueados pela Justiça, para serem investidos em cuidados e manejo com as
unidades de conservação criadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental
(ICMbio), responsável pela manutenção dos parques ecológicos federais.
De acordo com Mitidieri, levantamento realizado pela Ação Coordenada MPF em Defesa das
Unidades de Conservação, lançada em julho de 2014, apontou que das então 313 unidades de
conservação criadas, 297 não haviam sido consolidadas territorialmente. “Alguns chamam
essas áreas de unidades de conservação de papel, pois na prática são uma ficção”, pontuou.
Segundo o procurador, a falta de regulamentação sobre o manejo e aplicação de recursos
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provenientes da compensação ambiental é um dos entraves à concretização das unidades de
conservação.
O procurador da República também pediu ao relator e demais parlamentares que ficassem
vigilantes em relação a tentativas de desfiguração do texto. “Nesse quadro, deve haver uma
proteção contra emendas que podem, como a gente mapeia, desfigurar a medida provisória”,
advertiu.
Acompanhe a tramitação da MP 809/2017 no Congresso Nacional.
Fonte: MPF

Liminar suspende eficácia de normas do RS que disciplinavam pesca
amadora e semiprofissional
Em análise preliminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou que os dispositivos da lei
gaúcha apresentam vícios de inconstitucionalidade, em especial por não estarem de acordo
com a legislação nacional com regras sobre a matéria.
26/03/2018
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar para
suspender a eficácia de dispositivos da Lei 12.557/2006, do Rio Grande do Sul, que
regulamentam as modalidades de pesca semiprofissional e esportiva no estado. Segundo o
relator, caso a eficácia da lei fosse integralmente mantida, haveria probabilidade de ocorrer
danos ambientais, decorrentes da prática da pesca não autorizada, “uma vez que um alto
número de pescadores pode vir a utilizar equipamentos não autorizados pelas normas federais,
impactando danosamente na fauna ictiológica do Estado do Rio Grande do Sul”. A decisão,
tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3829, será submetida a referendo do
Plenário do STF.
De acordo com os autos, a lei impugnada delega à Federação de Pescadores do Rio Grande do
Sul poderes para regular e fiscalizar a pesca semiprofissional e esportiva, inclusive com a
cobrança de taxas. A Presidência da República, autora da ação, afirma que a lei extrapolou os
limites de sua competência, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre
pesca, ao delegar poder de polícia a uma entidade privada para supervisionar a atividade.
Afirmou que a norma também viola a Constituição Federal ao delegar atividades típicas de
Estado a uma entidade privada.
Decisão
Ao deferir a liminar, Moraes observou a existência de plausibilidade jurídica no pedido, pois a
legislação do Rio Grande do Sul, ao dispor sobre as modalidades de pesca semiprofissional e
esportiva, teria ultrapassado a competência concorrente estabelecida pela Constituição Federal
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(artigo 24, inciso VI). O ministro observou que, embora os estados também possam dispor
sobre o tema, de forma suplementar, a normatização estadual deve ser realizada observando
as disposições gerais estabelecidas pela União.
Segundo ele, a lei gaúcha incorre em vício de inconstitucionalidade, pois a competência legal
para gerir o Registro Geral de Pesca é do Ministério da Pesca e da Aquicultura, não sendo
possível aos estados formular política pesqueira nem estabelecer regras de habilitação e
licenciamento de pescadores. O ministro apontou a existência de regras nesse sentido, desde o
Decreto-Lei 221/1967, e posteriormente com as Leis federais 10.683/2003 e 11.959/2009.
Além disso, explica o relator, a jurisprudência do STF é clara no sentido de que a cobrança de
taxas quanto a emissão de autorizações e licenças para exercício de uma determinada
atividade, no caso a habilitação do pescador, não podem ser delegadas a pessoas jurídicas de
direito privado.
Em relação ao perigo da demora, outro requisito para a concessão de liminar, o relator
destacou que, enquanto permanecer a eficácia da lei impugnada, há considerável
probabilidade de ocorrer danos ambientais, que decorreriam da prática da pesca não
autorizada por lei constitucionalmente válida. Segundo ele, um alto número de pescadores
pode vir a utilizar equipamentos não autorizados pelas normas federais, impactando
danosamente na fauna ictiológica do estado.
Observou, ainda, que a concessão da medida cautelar evita a concorrência injusta, pois os
pescadores profissionais artesanais, que têm na pesca o principal meio de subsistência,
estariam em desvantagem comparativamente aos pescadores semiprofissionais e amadores
que poderiam equipamentos superiores, conforme o estabelecido na lei impugnada.
Dessa forma, o ministro Alexandre de Moraes deferiu parcialmente a liminar para suspender a
eficácia do artigo 2º, caput e parágrafo único, e do artigo 3º, caput e parágrafo único, da Lei
12.557/2006 do Estado do Rio Grande do Sul.
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


Carta do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente [Fórum Mundial da
Água, Brasília, 2018] <ver publicação>



Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água [Fórum Mundial da Água,
Brasília, 2018] <ver publicação>



Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018 – Altera a Resolução CEPRAM nº
4.327, 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre as atividades de impacto local de
competência dos Municípios, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate da
poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar n°
140/2011, e dá outras providências. <ver publicação>



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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