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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de 
apresentar a 11ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017. 
 
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem 
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da 
seara ambiental. 
 
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do 
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações, 
matérias e trabalhos realizados. 
 
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA 
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental, 
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste 
periódico. 
 
Boa leitura!  
 
Com meus cumprimentos, 
 
 
Cristina Seixas Graça 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do CEAMA 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

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

Município de Ilhéus e empresas de publicidade firmam TAC para reduzir 

quantidade de outdoors na cidade                 

                             

                                   08/11/2017 

O Município de Ilhéus e seis empresas de publicidade integrantes da Associação Sul Bahia 

Outdoor assinaram um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) proposto 

pelo Ministério Público estadual com o intuito de reduzir a quantidade de outdoors na cidade. 

Segundo o promotor de Justiça Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo, autor do TAC, de 400 

outdoors existentes no Município, apenas 170 serão licenciados, sendo 100 nas rodovias e 70 

na área central de Ilhéus. No acordo ficou estabelecido que, dos outdoors da área central, 

serão ofertados inicialmente 50 às empresas de publicidade e os outros 20 poderão ser 

utilizados por empresas para veicular publicidade própria em seus estabelecimentos. “Todo o 

processo foi elaborado com diálogo entre o MP, o Município, por meio da Superintendência de 

Meio Ambiente, e o presidente da Associação Sul Bahia Outdoor, obede cendo aos critérios de 

uma placa para cada mil habitantes”, afirmou o promotor de Justiça.  

 

As empresas de publicidade se comprometeram a efetivarem a regularização ambiental de 

seus dispositivos visuais até o dia 15 deste mês. A regularização ambiental se  dará mediante 

apresentação ao MP do protocolo de requerimento do pedido de licenciamento ambiental de 

seus outdoors perante a Superintendência de Meio Ambiente de Ilhéus (Sema) até o dia 20 

deste mês. Todos os dispositivos passarão por um processo de lice nciamento ambiental 

simplificado e integrarão o cadastro de atividades poluidoras do Município.  

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40402
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Especialistas debatem conservação e restauração florestal em Teixeira de 

Freitas                             

                                     

                           13/11/2017 

 

Especialistas brasileiros com atuação na área ambiental reuniram-se na última semana, em 

Teixeira de Freitas, para participar dos debates do 'III Encontro Interinstitucional de 

Conservação e Restauração e Economia Florestal'. O promotor de Justiça regional ambiental 

que gerencia os programas 'Floresta Legal' e 'Mata Atlântica', Fábio Corrêa, integrou a mesa de 

abertura do evento e destacou a importância da capacitação dos estudantes e alunos da região 

por meio da difusão dos conhecimentos promovida pelos vários especialistas. Além do MP, por 

meio do Núcleo de Defesa da Mata Atlântica (Numa), participaram da organização do evento o 

Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade, a Fundação José Silveira, o 

Serviço Florestal Brasileiro, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Instituto do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Fórum 

Florestal do Extremo Sul da Bahia, que contaram com o apoio da Prefeitura Municipal de 

Teixeira de Freitas. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40427
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MP promove curso sobre licenciamento ambiental em Barreiras            

                     

                                     

                           14/11/2017 

O Ministério Público estadual em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama) e a União dos Municípios do Oeste Baiano (Umob) realizou, entre 

os dias 7 e 10 deste mês, um curso sobre licenciamento ambiental no município de Barreiras. O 

curso foi realizado por meio do Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco (Nusf) em 

cumprimento a uma das metas do Convênio nº 761644/2011 firmado com o Ministério do Meio 

Ambiente para a estruturação e fortalecimento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente 

(Sismuma) de 54 municípios da Bacia do São Francisco, no estado da Bahia. Na ocasião, foram 

discutidas as alterações propostas para a legislação ambiental relacionadas ao licenciamento 

ambiental das atividades agrossilvopastoris, os impactos dessa atividade e as possíveis soluções 

para corrigi-los. “Foi um momento para discussão sobre a possibilidade de os municípios que 

estejam estruturados licenciarem a atividade de agricultura, observando os requisitos 

necessários no sentido de cumprir todas as etapas e estudos necessários ao licenciamento”, 

destacou a promotora de Justiça e coordenadora do Nusf Luciana Khoury, que fez a abertura do 

curso junto com o promotor de Justiça Eduardo Bittencourt. 

Também foram discutidos temas como procedimentos gerais de licenciamento ambiental e 

estudos ambientais; compensação ambiental; Avaliação de Impacto Ambiental (AIA); 

licenciamento ambiental das atividades agrossilvopastoris; os principais impactos ambientais 

das atividades agrossilvopatoris; e fiscalização ambiental – O poder de polícia; dentre outros 

assuntos. De acordo com a coordenadora do Nusf, Luciana Khoury, a situação do licenciamento 

das atividades agrossilvopastoris no Estado revela “um cenário preocupante, pois o Estado 

inicialmente dispensou o licenciamento, e posteriormente instituiu um procedimento especial 

para licenciamento das atividades por meio de licença eletrônica. No entanto esse  

procedimento não avalia a viabilidade ambiental do empreendimento”, explicou. O curso 

contou com a participação de representantes de municípios da Região Oeste, incluindo Angical, 

Baianópolis, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Buritirama, Correntina, Cotegipe , Jaborandi, 

Formosa do Rio Preto, Luís Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Maria da 

Vitória, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Wanderley, juntamente com o corpo técnico e 

membros dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. 

Reunião com Gestores Municipais 

Com o objetivo de discutir as leis municipais e a estruturação do corpo técnico, o MP realizou 

no dia 6 deste mês, em Barreiras, uma reunião com os gestores municipais. De acordo com a 

análise do MP, constatou-se que apenas os municípios de São Desidério e de Barreiras preveem 

as atividades agrossilvopastoris no rol de atividades sujeitas ao licenciamento. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40446


 
 

Página 7 de 37 
 

Município de Paulo Afonso firma TAC´s para regularizar sistema de gestão 

ambiental                             

                                     

                                  20/11/2017 

O Município de Paulo Afonso firmou um Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

para regularizar o sistema de gestão ambiental do Município. Segundo a promotora de Justiça 

Luciana Khoury, “para exercer sua competência licenciatória, o Município deve possuir em sua 

estrutura administrativa um órgão ambiental capacitado, com técnicos próprios ou em 

consórcio, devidamente habilitados e em número compatível com a demanda das ações 

administrativas ambientais”, destacou. De acordo com o TAC, o Município se comprometeu a 

manter ativo o Conselho Municipal de Meio Ambiente, garantindo-lhes os poderes consultivo, 

normativo, deliberativo e recursal, para que possa exercer competências como analisar e 

deliberar sobre a concessão de licenças ambientais para atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras. 

Além disso, deve manter, no prazo de 20 dias, o Fundo Municipal de Mei o Ambiente ativo e 

prever a sua utilização, zelando para o efetivo cumprimento da sua finalidade no uso dos 

recursos públicos; adequar todas as medidas para regularizar a situação da atividade de 

licenciamento ambiental, com servidores administrativos e técnicos e com equipamentos 

adequados para o cumprimento das atribuições na tutela ambiental, em número compatível 

com a demanda do Município. O documento prevê também, dentre outras obrigações, a 

realização de concurso para os cargos dos profissionais de me io físico, biótico e 

socioeconômico, de modo compatível com as principais demandas por licenciamento 

ambiental. 

Também foi firmado um TCA com o intuito de regularizar o apoio aos catadores que prestam o 

serviço de triagem de resíduos sólidos da associação Usina Arpa (Alternativa Reciclagem de 

Paulo Afonso). Pelo acordo, de autoria da promotora de Justiça Luciana Khoury, o Município se 

comprometeu a reformar todas as instalações do prédio onde está instalada a Arpa, no prazo 

de 120 dias; dispor, de imediato, de um agente público para acompanhar o desenvolvimento 

das atividades do projeto; promover capacitação para os catadores de materiais recicláveis, 

envolvendo cursos de informática, além de formação na área ambiental e de resíduos sólidos, a 

partir de janeiro de 2018; e trabalhar a baixa escolaridade dos membros da associação e de 

seus dependentes por meio de programas de ensino que conduzam a elevação do grau de 

escolaridade, por meio de metodologia diferenciada pedagógica para jovens e adultos, que 

deve ser iniciada no prazo de 60 dias. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40489
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1° edição do EcoTeens é lançada em Nova Canaã              

                             

                                   22/11/2017 

 

O Ministério Público estadual lançou na última segunda-feira, dia 20, do município de Nova 

Canaã, a 1° edição do Jornal Eco Teens. A edição foi produzida pelos 700 alunos do Colégio 

Municipal Florestal, do ensino Fundamental II e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), com o 

título “Nossos rios pedem socorro”. O lançamento contou com a execução, dos Hinos Nacional 

e do município e apresentações artísticas dos alunos, como paródias e coreografias, com a 

temática do meio ambiente e para o Dia da consciência Negra. 

 

O lançamento ocorreu no auditório da 

Secretaria Municipal de Educação e contou 

com a participação da promotora de 

Justiça Regional Ambiental, Karina Gomes 

Cherubini; da Vice-prefeita Eliana Pereira 

de Almeida Matos; da Secretaria Municipal 

de Educação, Roberta Oliveira Sodré; do 

secretário municipal de meio ambiente, 

Vanildo Rocha; do Vereador Luis Augusto 

Ribeiro da Silva; dos conselheiros editoriais 

do projeto Romilce Rodrigues, Maria 

Madalena de Souza Borges e Joelson de 

Jesus Souza; do diretor e a vice-diretora do colégio participante, Marcos Fernandes Tafarel e 

Evarista de Souza Borges; dos coordenadores e professores do Colégio Florestal, entre outros. 

Ao final do evento o jornal foi distribuído. No próximo dia 28 de novembro, haverá uma 

reunião de avaliação de desempenho do projeto Eco Kids e Eco Teens neste ano de 2017, em 

Nova Canaã e preparação do planejamento para novas edições em 2018. 
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*Com supervisão de George Brito (DRT-BA 2927) 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

Ministério Público pede criação de Unidade de Conservação em sítio 

histórico na Chapada Diamantina                

                             

                                   23/11/2017 

 O Ministério Público estadual pediu, 

em ação civil pública ajuizada ontem, 

dia 22, que a Justiça determine a 

criação de uma Unidade de 

Conservação estadual na Serra das 

Figuras, localizada na divisa de 

Jacobina, Saúde, Mirangaba e Caém, 

região do Piemonte da Chapada 

Diamantina. Segundo a ação, no local 

existe um sítio histórico, cultural, 

ambiental, arqueológico e 

paisagístico, que se estende pelos 

quatro municípios, reconhecido pelo 

próprio Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). 

Os autores da ação, promotores de Justiça Pablo Almeida, Cristina Graça e Mireli Moreschi, 

afirmam que o sítio constitui “importante testemunho da história do ciclo econômico da 

exploração do ouro e das pedras preciosas na Bahia, as quais, todavia, estão em completo 

abandono por reiteradas omissões estatais”. Eles também apontam que estudos arqueológicos 

comprovaram a existência de ruínas das casas da Vila de São Miguel das Figuras e, inclusive, da 

Igreja de São Miguel Arcanjo (ou das Figuras), que datam de 1755. 

 Segundo relatório do Ipac, citado na ação, a 

Igreja e a Vila foram fundadas pelo 

bandeirante e garimpeiro Romão Gramacho, 

que explorava ouro na região, onde também 

residia. Conforme os promotores, a Igreja 

permaneceu em estado razoável de 

preservação até 1980, quando passou a sofrer 

processo de deterioração. No sítio, também 

foram identificados achados arqueológicos, 

como um urna funerária indígena. Além disso, 

afirma a ação, diagnóstico ambiental da região 

mostra que “mais de 76% da área encontra-se 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40525
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preservada sob a perspectiva da flora, bem como indica a presença de 151 espécies de animais 

no local, das quais três são ameaçadas de extinção, dentre eles a jaguatirica”.  

O MP pede concessão de decisão liminar para que o Estado da Bahia, o Ipac e o Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) iniciem, em até 30 dias após a decisão, trabalhos 

de proteção, recuperação e preservação do sítio da Serra das Figuras, com disponibilização de 

seguranças para proteger o local 24 horas por dia, instalação de sistema de 

videomonitoramento, fixação de placas sinalizadoras para indicar e educar sobre o valor 

patrimonial do local e promoção das reparações mais urgentes para evitar maior deterioração 

das ruínas. É pedido também que, além da criação da Unidade de Conservação, seja 

constituído consórcio público entre o Estado e os quatro Municípios para proteção do sítio 

arqueológico. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40608
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Correntina: audiência pública discutirá redução da vazão dos rios e 

gestão do uso das águas                

24.11.2017 

                                   

 O Ministério Público estadual realizará no próximo dia 1º de dezembro, no mu nicípio de 

Correntina, uma audiência pública para discutir a redução da vazão dos rios da Bacia 

Hidrográfica do Corrente. Aberta à população, a audiência acontecerá às 9h, no Ginásio de 

Esportes. A situação de crise hídrica na região foi objeto de uma reunião realizada no último 

dia 22 entre o governador do Estado, Rui Costa, a procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado, 

as promotoras de Justiça Cristina Graça e Luciana Khoury e secretários estaduais. Nela, foi 

discutida a gestão das águas da bacia e apresentada uma proposta de Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) que prevê, entre outras medidas, a regularidade das outorgas concedidas 

pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para grandes empreendimentos 

na região. Fotografias áreas apresentadas na reunião comprovaram que também existem 

captações clandestinas das águas dos rios, que causam impactos na vazão. Por isso, o Governo 

do Estado solicitou prazo de 90 dias para verificação em campo da situação de captação das 

águas, de modo a diagnosticar melhor o problema, e criou um grupo de trabalho para o qual o 

MP foi convidado a participar. 

Segundo a promotora de Justiça Luciana Khoury, que coordena o Núcleo de Defesa do Rio São 

Francisco (Nusf), em razão dos últimos acontecimentos divulgados sobre os conflitos ocorridos 

em Correntina devido à vazão da Bacia do Corrente, o Ministério Público buscou resolver a 

situação de maneira a pactuar com o Estado a adoção de medidas eficientes para solução do 

problema. Na reunião com o governador, ela apresentou o contexto de conflitos 

socioambientais existentes na Bacia do São Francisco, enfatizando a situação da crise hídrica 
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existente na Bacia do Corrente em razão de fatores climáticos, como a escassez de chuvas, os 

impactos socioambientais dos grandes empreendimentos (especialmente os de agronegócio) e 

a insuficiência na implementação dos Instrumentos de Gestão das Águas.  

A redução de vazões dos rios da região – Rio Arrojado, Rio Correntina ou das Éguas, Rio Guará e 

outros, todos eles afluentes do Rio Corrente, que por sua vez deságua no Rio São Francisco – 

vem sendo denunciada pela população desde 2015 ao Ministério Público, que, por meio da 

Promotoria Regional Ambiental de Bom Jesus da Lapa, instaurou um inquérito civil para apurar 

a situação as vazões e a regularidade da concessão de outorgas pelo Inema. As denúncias de 

que a redução era provocada por grandes captações foram comprovadas pelo Comitê de Bacia 

do Corrente, que expediu deliberação para que o Inema revisasse as outorgas concedidas, 

realizasse o cadastramento das captações de água e não emitisse novas outorgas para grandes 

empreendimentos enquanto não fosse formulado o Plano de Bacia, mas as medidas não foram 

atendidas. O MP, então, convocou audiência pública para ouvir a população em julho de  2016, 

e expediu uma recomendação para que o Inema acatasse a deliberação do Comitê, mas mesmo 

assim novas outorgas foram expedidas. 

Por este motivo, explica Luciana Khoury, foi apresentada ao Estado a proposta de TAC, que 

prevê uma série de obrigações, dentre as quais a conclusão dos estudos para elaboração do 

Plano de Bacia Hidrográfica para o Rio Corrente; que o Inema se abstenha de autorizar novas 

outorgas de direito de uso de água, sejam superficiais ou subterrâneas, até a aprovação pelo 

Comitê do Plano de Bacia; a suspensão das outorgas concedidas após a Deliberação nº 

01/2015; a revisão das outorgas de direito de uso de água concedidas para grandes 

empreendimentos; a realização de um cadastramento para o uso dos recursos hídricos na Bacia 

do Rio Corrente e do Aquífero do Urucuia; e o monitoramento de vazões. “Essas serão medidas 

indispensáveis para o controle de gestão de águas, permitindo que as captações de água na 

Bacia pelo agronegócio não impactem os rios da região no seu equilíbrio ecossistêmico,  bem 

como as comunidades tradicionais”, afirmou a promotora.  

Foto: Mateus Pereira/GOVBA 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40614
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Concurso de Redação sobre meio ambiente premia estudantes da rede 

pública de ensino de Ilhéus                

        30.11.2017       

 Estudantes da rede pública de ensino 

da cidade de Ilhéus que participaram do 

II Concurso de Redações Ambientais do 

Abrigo São Vicente de Paulo foram 

homenageados na tarde desta sexta-

feira, dia 30, no Centro de Convenções 

do município. A iniciativa, promovida 

pelo Ministério Público estadual, tem 

como finalidade estimular o estudo, a 

cultura da língua portuguesa e a 

conscientização sobre a defesa do meio 

ambiente. Foram premiadas as três 

melhores redações dos alunos do ensino fundamental II, do ensino médio, e da Educação para 

Jovens e Adultos (EJA), desenvolvidas a partir do tema “Como a poluição visual prejudica minha 

cidade”. A procuradora-geral de Justiça em exercício Sara Mandra Rusciolelli Souza esteve 

presente no evento, que acontece em parceria com a Prefeitura de Ilhéus, a Polícia Militar e o 

Abrigo. 

Durante a cerimônia, o promotor de Justiça Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo, que atua na 

Regional de Ilhéus, foi surpreendido com a homenagem da Polícia Militar pelo trabalho 

desenvolvido na região. O evento teve como objetivo também agraciar instituições e pessoas 

que contribuíram para a defesa do meio ambiente, urbanismo e do consumidor e para a 

realização das atividades do Abrigo São Vicente de Paulo, que conta hoje com 70 idosos, além 

de policiais militares integrantes do 2º pelotão CIPPA-Porto Seguro por terem se destacado 

operacionalmente em 2017. 

Em sua fala, a PGJ em exercício Sara 

Mandra relembrou a época em que 

foi promotora de Justiça na cidade e 

parabenizou aos organizadores do 

evento pelo reconhecimento dos 

profissionais e por incentivar 

estudantes a preservarem o meio 

ambiente. “Ver nesse grupo de 

alunos, esse vigor, essa vibração para 

iniciar sua vida profissional é 

inaugurar efetivamente um momento 

de muita felicidade,  diante de tudo 

que passamos e estamos vivendo em 

nosso país. Reunir na mesma tarde homens de farda, estudantes e os outros premiados, todos 

com o bem comum de salvaguardar o meio ambiente, é motivo para agradecer 
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indistintamente”. Ela também parabenizou o trabalho desenvolvido pelo promotor de Justiça 

Paulo Sampaio na cidade de Ilhéus e conclamou aos estudantes que continuem na mesma 

vibração porque eles “são realmente o futuro da nossa nação”.  

 O promotor de Justiça destacou que o 

evento foi pensado diante da 

necessidade de conectar os órgãos do 

meio ambiente às questões estudantis. 

"A educação ambiental é um dos 

instrumentos da Política Nacional do 

Meio Ambiente. Então, percebemos a 

importância de integrarmos os 

estudantes  a partir do concurso, que 

este ano, felizmente, teve uma maior 

adesão". Ele ressaltou também que as 

atitudes dos alunos quanto à coleta 

seletiva já é uma realidade e que a ideia para o próximo ano é envolver os estudantes no 

desenvolvimento de projetos de requalificação de áreas verdes urbanas. Na ocasião, a 11º 

Promotoria de Justiça de Ilhéus agraciou o PM Leandro Souza dos Anjos com a “Carta de Elogio 

ao Mérito Policial Militar do ano de 2017”, reconhecendo o extraordinário resultado alcançado 

no desempenho de suas funções, consistente no maior número de repressões a poluições 

sonoras feitas este ano. 

A mesa de honra da solenidade foi 

composta pela procuradora-geral de 

Justiça em exercício Sara Mandra 

Rusciolelli Souza; pelo vice-prefeito, 

José Nazal Pacheco Soub, 

representando o prefeito de Ilhéus 

Mário Correa; pelo promotor de Justiça 

Paulo Sampaio; pelo coronel PM 

Humberto Costa Sturaro, 

representando o comandante-geral da 

PM Anselmo Brandão; pela secretária 

de Educação municipal, Eliane Oliveira 

da Silva; pelo presidente do Abrigo São Vicente de Paulo, monsenhor Aldemiro Sena dos 

Santos; e pelo major PM Cleber Santos da Silva, comandante da Companhia Independente de 

Proteção Ambiental (CIPPA) Porto Seguro.   

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40655
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

ICMBio inicia monitoramento de aves em Abrolhos              

                            

Analistas do Cemave estiveram recentemente no parque nacional marinho para capacitar equipes locais 

nesse tipo de trabalho, fundamental para a gestão da UC no litoral da Bahia              

                            

                            07/11/2017 

 

Brasília (07/11/2017) – Analistas do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves 

Silvestres (Cemave), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

estiveram recentemente no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos (PNMA), no litoral da 

Bahia. A visita teve como objetivo capacitar equipes locais no manuseio e coleta de dados 

biológicos de aves marinhas e subsidiar a elaboração de programa de monitoramento de aves 

na unidade de conservação. 

Foram realizadas atividades de marcação e recaptura de aves marinhas e de capacitação da 

equipe do parque para a coleta de dados de biometria das aves com base nos protocolos 

utilizados pelo Cemave nas diversas unidades de conservação do ICMBio. As equipes também 

realizaram a contagem dos ninhos ativos de diversas espécies nas diferentes ilhas do 

arquipélago. 

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é um importante berçário para diversas espécies de 

aves marinhas, com destaque para as fragatas (Fregata magnificens), atobás (Sul a dactylatra e 

S. leucogaster), beneditos ou andorinha-do-mar-preta (Anous stolidus), além das espécies 

criticamente ameaçadas de extinção grazinas ou rabo-de-palha-do-bico-vermelho (Phaeton 
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aethereus) e rabo-de-palha-do-bico-vermelho (P. lepturus). Abrolhos se destaca ainda por ter a 

maior colônia da grazina-de-bico-vermelho do Brasil. 

Atrativo  

A conservação das espécies 

de aves marinhas ameaçadas 

é um dos objetivos de 

manejo do Parque Marinho 

dos Abrolhos. Além da sua 

importância ecológica, essas 

aves são um dos principais 

atrativos de visitação da 

unidade, em que o visitante, 

durante o seu desembarque 

na ilha Siriba, pode 

contemplar os ninhais de atobás-branco e grazinas, além de observar as aves durante todo o 

seu passeio na unidade de conservação. 

De acordo com Fernando Repinaldo, chefe do parque, os programas de monitoramento da 

biodiversidade permitem um acompanhamento de longo prazo das populações e são 

importantes para gerar informações biológicas para subsidiar a gestão e o manejo, além de 

avaliar o alcance dos objetivos de conservação da unidade. “A atividade proposta também 

soma-se ao recém publicado Programa Monitora (Instrução Normativa ICMBio 03/2017), 

reforçando o apoio do Cemave e programa do Voluntariado na UC como participantes 

importantes no processo”. 

A capacitação da equipe do parque, destacou ainda Repinaldo, enriquece também as 

possibilidades de interpretação ambiental dentro da unidade com mais informações sobre as 

aves marinhas e maior engajamento de funcionários e voluntários nas atividades da UC. 

Conservação  

Segundo Patrícia Serafini, analista 

ambiental do Cemave, a visita 

reforçou a necessidade da  

continuidade e ampliação de 

ações para a conservação das aves 

marinhas em Abrolhos, em 

especial, a necessidade do 

controle e manejo de espécies 

exóticas que afetam 

negativamente a biodiversidade 

local, muitas das quais serão alvos de discussão com outros setores da sociedade na oficina 

para elaboração do Plano de Ação Nacional para a Conservação de Aves Marinhas, prevista 

para este mês. 
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O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos vem desenvolvendo alguns programas de 

monitoramento da biodiversidade com suporte científico dos centros nacionais de pesquisa do 

ICMBio. Os programas têm como enfoque monitorar as populações de espécies ameaçadas e 

espécies objetivos de conservação da unidade e cumprir ações propostas nos planos de ação 

nacional (PANs) desenvolvidos pelo ICMBio. 

Lucas Cabral, bolsista GEFMar de apoio científico do parque, considerou fundamental o papel 

dos centros de pesquisa tanto para fornecer suporte técnico/científico para a equipe da 

unidade quanto para padronizar protocolos de coleta de dados que possam ser utilizados em 

outras unidades”. 

As atividades de capacitação contaram com o poio financeiro do Projeto Áreas Marinhas e 

Costeiras Protegidas do Brasil - Projeto GEF Mar/Funbio. 

Fonte: ICMBio 

 
 
Parque abriga pau-brasil com mais de mil anos 
 
Além de proteger importantes remanescentes de Mata Atlântica, unidade de conservação em 
Porto Seguro (BA) guarda história e oferece aos visitantes vários atrativos, como trilhas, 
mirantes e banhos de cachoeira 

     08/11/2017 

 
Brasília (08/11/2017) – Imagina abraçar uma árvore com mais de mil anos de idade e que ainda 
tem muita vida pela frente. Isso é possível no Parque Nacional do Pau Brasil, localizado a 35 
quilômetros do centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Lá, encontram-se exemplares 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9279-icmbio-inicia-monitoramento-das-aves-em-abrolhos
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da espécie que deu nome ao País e está na história do Descobrimento. A árvore é um dos 
símbolos nacionais e é homenageada no calendário de datas festivas, o 3 de maio, Dia Nacional 
do Pau-Brasil. 
 
O pau-brasil tem história para contar. Na época do Descobrimento, a espéci e (Paubrasilia 
echinata) despertou muita cobiça por parte da colônia portuguesa tanto que ao longo dos 
primeiros 150 anos foi o principal produto de exportação do País. A exploração pelos europeus 
quase levou à sua extinção. A árvore, que alcança mais de 30 metros de altura, possui 
pigmento vermelho (brasilina) no tronco que, quando extraído, gera uma forte e única tinta 
vermelha. Isso gerou interesse dos europeus na época, que consideravam o produto artigo de 
luxo para tingir roupas. Eles usavam ainda a madeira para fabricar móveis. Hoje, o corte ilegal 
do pau-brasil é considerado crime ambiental. 
 
Trilhas e mirantes 
 
Além do maior remanescente natural da espécie, o parque, com mais de 19 mil hectares de 
Mata Atlântica preservada, exibe uma ótima infraestrutura, onde os visitantes encontrarão 
trilhas sinalizadas e mirantes de observação para apreciar as belas paisagens naturais do local.  
 
“A experiência de visitação, a possibilidade de ver a história ao vivo e a cores, poder passar 
momentos com a família em meio à exuberante Mata Atlântica vale a visita e proporcionará 
lembranças inesquecíveis aos visitantes”, ressalta o chefe da unidade de Conservação, o 
biólogo Fábio André Faraco. 
 
O parque é cortado por um pequeno rio, mas de grande importância para a nossa história. Foi 
o primeiro batizado em mapas das novas terras descobertas pelos portugueses e recebeu o 
nome de Rio do Brasil. Segundo Fábio Faraco, os visitantes podem, hoje, banhar-se em suas 
águas calmas e aproveitar a cachoeira do Jacuba.  
 
“Este rio hoje, após séculos de mudanças, recebe o nome de Rio da Barra e possui toda sua 
extensão preservada no parque e em RPPNs (Reservas Particulares do Patrimônio Natural) até 
sua foz no mar”, diz o chefe da unidade de conservação.  
 
Fauna e flora 
 
O Parque Nacional do Pau Brasil, além de proteger a árvore que deu nome ao País, foi criado 
para preservar remanescentes do bioma Mata Atlântica. Tombado pela Unesco como Sítio do 
Patrimônio Mundial, a unidade protege mais de dez mil espécies da fauna e flora, algumas 
endêmicas (exclusivas do local), além de importantes recursos hídricos. O local é, ainda, ideal 
para a atividade de observação de aves dada a enorme quantidade de espécies conhecidas 
bem como espécies raras e ameaçadas. 
 
No parque, o visitante poderá encontrar, além do pau-brasil, árvores como a gigante juerana, o 
paraju, a sapucaia, o pequi, o aderno a juçara e centenas de outras. Destaque para a enorme 
quantidade de bromélias e as orquídeas. A unidade abriga, também, espécies da fauna 
ameaçadas de extinção como papagaio-chauá, balança-rabo-canela, tiriba grande, sabiá 
pimenta, macaco-de-bando, bugio, anta, cateto, queixada, mutum-do-sudeste, jaquatirica, 
gato-maracajá e as onças parda e pintada. 
 
Também ali vivem mais de dez indivíduos de gavião-real (Harpia harpyja), a maior ave de rapina 
da América do Sul. É a maior população da espécie na Mata Atlântica onde se estima que 
restem, em toda sua extensão, não mais que 40 indivíduos. 
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Os visitante poderão conhecer diversas trilhas abertas à visitação, todas pl anejadas e de fácil 
acesso e uso. Muitos dos atrativos estão, inclusive, adaptados para cadeirantes, idosos e 
pessoas com necessidades especiais. Poderão também pedalar em mais de 40 quilômetros de 
estradas sinalizadas e com acesso restrito, com segurança. “A estrada é de fácil circulação e 
esforço, mesmo para quem não se encontra em forma”, afirma.  
 
Os mirantes são uma atração à parte com vistas únicas e surpreendentes da diversidade 
biológica local. O Centro de Visitantes é moderno, com exposição permanente e áreas externas 
aprazíveis e que convidam a um piquenique à sombra de suas árvores.  
 
Os interessados em conhecer esse cenário natural devem realizar agendamento pelo e -mail: 
parnadopaubrasil@gmail.com, ou ainda, por meio das operadoras de turismo, de segunda a 
sexta, das 8h30 às 16h. 
 
Veja mais informações sobre visitação no Parque Nacional do Pau Brasil aqui. 

Fonte: ICMBio  

 
 
Em memorial, PGR se manifesta pela inconstitucionalidade de 
dispositivos do Código Florestal      
 
Tema voltou ao plenário do STF nesta quarta-feira (8), na continuidade do julgamento conjunto 
das ADIs 4901, 4902, 4903, 4937 e da ADC 42 

     08/11/2017 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou aos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) memorial em que se manifesta pela inconstitucionalidade de dispositivos do 
Código Florestal (Lei 12.651/2012). O tema voltou ao plenário nesta quarta-feira (8) para 
continuidade de julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 
4902, 4903, propostas pela Procuradoria-Geral da República, da ADI 4937, ajuizada pelo 
Partido Socialismo e Liberdade (Psol), e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42, 
proposta pelo Partido Progressista (PP). 

O julgamento, iniciado na sessão do dia 14 de setembro, foi retomado com o voto do relator, 
ministro Luiz Fux, e suspenso após pedido de vista da ministra Cármen Lúcia. A sessão foi 
acompanhada pela primeira vez pelo vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia. 

No documento, a procuradora-geral destaca que “a função social da propriedade é dever 
exigível dos particulares e do estado, que deve zelar por seu cumprimento”. Segundo ela, não 
existe exercício legítimo da propriedade se esta não cumprir função social. A PGR ressalta que 
os prejuízos ambientais decorrentes das modificações legislativas da Lei 12.651/2012 
demonstram que nem mesmo se preservaram os padrões de proteção preexistentes. “Isso 
viola o princípio da vedação de retrocesso social, do qual deriva o da vedação de retrocesso 
ambiental, que impede influxos fortemente regressivos na legislação, como no caso”, alerta. 

Para Raquel Dodge, o novo Código Florestal “caminha na contramão da ordem constitucional 
brasileira, em especial, da necessidade de manutenção e promoção de espaços 

http://www.icmbio.gov.br/portal/visitacao1/unidades-abertas-a-visitacao/9053-parque-nacional-do-pau-brasil
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9282-parque-abriga-pau-brasil-com-mais-de-mil-anos
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territorialmente protegidos, em virtude da irreversibilidade dos danos e da indisponibilidade 
dos recursos naturais”. Ela aponta que, além da redução direta dos padrões de proteção, 
decorrentes da mitigação de espaços protegidos e dos prejuízos às funções ecológicas das 
reservas legais, merecem especial atenção a fragilização dos instrumentos de proteção 
ambiental e a autorização para consolidar danos ambientais já perpetrados, ainda que com 
afronta à legislação precedente. 

De acordo com a procuradora-geral da República, as inconstitucionalidades citadas nas ações 
decorrem de afronta ao regime jurídico constitucional para espaços territoriais especialmente 
protegidos, sobretudo no que se refere às áreas de reserva florestal legal e de preservação 
permanente. Segundo ela, a Lei 12.651/2012 contraria deveres fundamentais impostos ao 
poder público: a vedação de que espaços territoriais especialmente protegidos sejam 
utilizados de forma a comprometer os atributos que lhes justificam a proteção; o dever de 
preservar e restaurar processos ecológicos essenciais; o dever de proteger a diversidade e a 
integridade do patrimônio genético; e o dever de proteger a fauna e a flora, com proibição de 
práticas que coloquem em risco sua função ecológica. 

Raquel Dodge acrescenta que, ao fragilizar o regime de proteção das APPs e das reservas 
legais, e, em alguns casos, extingui-las, o legislador infraconstitucional violou os artigos 186, I e 
II, e 225 da Constituição da República. 

Ela sustenta que o retrocesso que a Lei 12.651/2012 acarreta colide igual mente com 
obrigações que a República Federativa do Brasil contraiu no plano internacional, notadamente 
na Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada no Brasil pelo Decreto 2.519, de 16 de 
março de 1998. “Uma dessas obrigações internacionais consiste  na identificação de áreas a 
merecer especial proteção (como é o evidente caso das APPs) e na adoção de medidas 
concretas, tanto administrativas quanto legislativas, relativamente a elas”, explica. 

Ações – Em janeiro de 2013, a PGR propôs as ADIs 4901, 4902 e 4903. Para a Procuradoria-
Geral da República, o novo Código Florestal fragiliza, por exemplo, as áreas de preservação 
permanente (ADI 4901), criadas para manter a diversidade e integridade do meio ambiente 
brasileiro. Segundo estudos técnicos, de forma geral, as normas questionadas estabelecem 
padrão de proteção inferior ao anteriormente existente. 

Além disso, a PGR questiona a anistia (ADI 4902) daqueles que degradaram áreas preservadas 
até 22 de julho de 2008. O novo código exclui o dever de pagar mul tas e impede a aplicação de 
eventuais sanções penais. 

E há o questionamento da redução da área de reserva legal (ADI 4903), também possibilitada 
pela nova lei. O novo Código Florestal autoriza, por exemplo, a computar as áreas de 
preservação permanente como reserva legal. No entanto, essas áreas têm funções 
ecossistêmicas diferentes, mas, juntas, ajudam a conferir sustentabilidade às propriedades 
rurais. 

Já a ADI 4937 foi proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) e a ADC 42, pelo Partido 
Progressista (PP). 

Indicação para o CNMP – Antes de encerrar a sessão, a ministra Cármen Lúcia deu ciência aos 
demais ministros de ofício da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no qual informa 
que o mandato do representante do STF no Conselho Nacional do Ministério Público expirará 
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em 10 de novembro e que aguarda indicação do próximo membro. A ministra informou que 
vai dar andamento ao processo de escolha. 

Íntegra do memorial 

Fonte: MPF  

 

Relator profere voto no julgamento sobre novo Código Florestal      
 

     08/11/2017 
 

Pedido de vista da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, 

suspendeu o julgamento de ações que questionam o novo Código Florestal (Lei 12.651/2012). 

Na sessão desta quarta-feira (8), o relator da matéria, ministro Luiz Fux, apresentou ao Plenário 

seu voto, no qual analisou diversos dispositivos questionados e afastou a constitucionalidade 

de alguns deles. Estão sendo julgadas em conjunto a Ação Declaratória Constitucionalidade 

(ADC) 42 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937. 

Anistia  

 Um dos pontos mais questionados da lei, o Programa de Regularização Ambiental (PRA) foi 

considerado pelo ministro uma forma de anistia aos produtores rurais e declarado 

inconstitucional. Segundo Fux, o programa tem por objetivo a adequação das Áreas de 

Proteção Permanente (APPs) e de reserva legal de propriedades rurais por meio de 

recuperação ou compensação, firmando termo de compromisso. A adesão ao programa 

confere benefícios, suspendendo sanções por infrações anteriores a 22 de julho de 2008 e 

afastando penalidades administrativas e punibilidade por crimes ambientais.  

“A lei confere verdadeira anistia condicional a esses infratores, em total desconformidade com 

o mandamento constitucional”, afirmou. O ministro citou o artigo 225, parágrafo 3º, da 

Constituição Federal, segundo o qual “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”. 

Segundo Fux, trata-se de obrigações cumulativas e não alternativas, e o legislador não poderia, 

mesmo com o objetivo de promover a recuperação de áreas desmatadas, criar programa de 

recuperação que torne as obrigações intercambiáveis. Além disso, a medida configura um 

estímulo ao desmatamento, o qual tem aumentado desde a aprovação do novo Código 

Florestal. “Ao perdoar infrações administrativas e crimes ambientais pretéritos, o Código 

Florestal sinalizou uma despreocupação do Estado para com o direito ambiental”. Assim, o 

ministro votou pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 59 e 60 da lei.  

Regimes de recomposição 

Outro ponto considerado inconstitucional pelo relator foi a criação de regimes diferenciados de 

recomposição da vegetação para antes e depois do dia 22 de julho de 2008. Segundo o artigo 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Memorial_AADDI_4901_NovoCodigoFlorestal.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/em-memorial-pgr-se-manifesta-pela-inconstitucionalidade-de-dispositivos-do-codigo-florestal
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7º do Código, o proprietário é obrigado a promover a recomposição da vegetação suprimida 

em APP, caso não autorizada. Mas somente no caso de supressão não autorizada realizada após 

22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações para a supressão de 

vegetação. O ministro relator considerou haver violação à Constituição Federal na isenção 

conferida aos produtores rurais. “Não encontrei justificativa racional para o marco temporal 

estabelecido pelo legislador”, afirmou. 

Dispositivos constitucionais 

O ministro considerou constitucional o mecanismo da Cota de Reserva Ambiental (CRA). O CRA 

é um título representativo de áreas com vegetação nativa, que pode ser utilizado para fins de 

compensação ambiental. No entendimento do relator, trata-se de mecanismo de incentivo à 

proteção ambiental, que não se limita a normas impositivas e proibitivas típicas da legislação 

ambiental, promovendo com sucesso medidas de reparação ambiental. “Não possui base 

empírica a afirmação de que a sistemática em vigor inviabiliza a proteção conjunta dos 

diferentes ecossistemas”, afirmou. Segundo Fux, o resultado observado é exatamente o 

inverso, com incremento na recuperação ambiental em todos os nichos ecológicos. 

Outro dispositivo considerado constitucional foi o artigo 15, no qual se admite o cômputo das 

APPs no cálculo da Reserva Legal do imóvel. “Não é difícil imaginar que a incidência cumulativa 

de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente sua 

utilização produtiva”, afirma. O cômputo das APPs no percentual da Reserva Legal, diz o 

ministro, está na área do legítimo exercício do legislador. 

Fonte: STF  

 

Supremo lança 2ª edição do livro sobre aplicação das Súmulas 
Vinculantes 

     10/11/2017 
 

O Supremo Tribunal Federal (STF) lançou a 2ª edição do livro Súmulas Vinculantes – Aplicação e 

Interpretação pelo STF, com o propósito de divulgar a atuação da Corte na aplicação desses 

enunciados. A nova edição foi organizada com os julgados do Tribunal publicados no Diário da 

Justiça Eletrônico (DJE) até 20 de junho de 2017. 

A obra está disponível nos formatos PDF, Epub, Mobi e MP3, além da versão impressa, que 

pode ser adquirida no site da Livraria do Supremo, inclusive para download gratuito.  

A publicação "Súmulas Vinculantes" é composta pelos enunciados sumulares e por 

precedentes — com destaque para os que expressam, de forma sucinta, a fundamentação e o 

contexto fático em que foram aprovados. A edição consolida os verbetes em um único 

instrumento, agrupando decisões monocráticas e colegiadas que exemplificam a aplicação de 

cada um deles aos respectivos casos concretos. 

Súmulas Vinculantes 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361342
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As súmulas vinculantes foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda 

Constitucional 45/2004, posteriormente regulamentada pela Lei 11.417/2006. A norma 

possibilita ao Supremo, por iniciativa própria ou provocado, após reiteradas decisões sobre 

matéria constitucional, editar texto sumular que terá por objeto a interpretação de normas 

determinadas, acerca das quais haja controvérsia, entre órgãos judiciários ou entre esses e a 

administração, que acarrete insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre a questão. 

Fonte: STF  

 

 

Caso Mariana: Justiça Federal retoma andamento da ação penal 
 
Pedido da defesa para que fossem anuladas as interceptações telefônicas foi indeferido. Na 
ação, MPF denunciou 21 pessoas por homicídio qualificado  

 
     13/11/2017 
 

A Justiça Federal de Ponte Nova (MG) determinou, nesta segunda-feira (13), a retomada do 

trâmite da ação penal que trata dos crimes decorrentes/causadores do rompimento da 

barragem de Fundão ocorrido em novembro de 2015, no município de Mariana (MG) – veja 

número abaixo. 

O processo estava paralisado desde julho, após a defesa de dois dos 21 réus alegarem supostas 

irregularidades em provas juntadas ao processo, que decorreriam, segundo eles, de excesso do 

período de monitoramento telefônico e de violação à privacidade dos réus.  

Na decisão, o Juízo Federal indeferiu o pedido de decretação de nulidade das provas 

resultantes do monitoramento telefônico. Segundo o magistrado, "havendo distintas 

companhias telefônicas, com regras próprias de atendimento das ordens judiciais, é intuitivo e 

normal que as interceptações possam se iniciar em dias diferentes, não havendo na Lei 

9.296/1996 qualquer dispositivo que imponha nulidade nestes casos". 

Ele também refutou a alegação dos réus de que o monitoramento do último dia tenha sido 

irregular e, que, por isso, a prova seria ilegal e nula. 

Entendimento - Para o Juízo, "ainda que se entenda que o monitoramento do último dia tenha 

sido irregular, isto não acarretaria a nulidade de toda a prova, mas apenas aquela parcela 

extemporânea, que, no caso, seriam os dados obtidos no último dia, permanecendo hígidos 

aqueles coletados nos primeiros 15 dias. E, na espécie, esta solução mais se impõe, na medida 

em que o MPF lastreou sua denúncia apenas nas conversas interceptadas do réu Samuel 

Santana Paes Loures ocorridas em 24/12/2015, 29/12/2015 e 30/12/2015, estando, portanto, 

dentro do período acobertado pela ordem judicial. O mesmo se dá com (...) a conversa entre 

Germano Lopes e M.P., que se deu em 18/01/2016, isto é, dentro do período judicialmente 

autorizado". 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361573
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Entretanto, em relação ao material produzido a partir de diálogos transcritos de chats/e -mails 

corporativos, o juiz considerou a prova inválida e determinou seu desentranhamento do 

processo. 

O mandado judicial determinava que a Samarco entregasse à Polícia Federal cópias de chats/e -

mails corporativos trocados entre diretores nos meses de outubro e novembro de 2015. A 

medida foi cumprida espontaneamente pela Samarco, que, para não ter de recortar e editar o 

material, disponibilizou inclusive dados relativos a períodos anteriores.  

Para o magistrado, a Samarco não poderia ter entregue o material voluntariamente, porque, 

segundo ele, constitui invasão de privacidade dos funcionários da empresa.  

Por outro lado, o Juízo negou a tese da defesa de que a leitura indevida dos e -mails e chat teria 

contaminado as demais provas. Segundo a decisão judicial, não há nas conversas transcritas na 

denúncia "qualquer menção às atas do Conselho de Administração, de forma que as demais 

provas citadas caracterizam-se como oriundas de fontes independentes". 

O Juízo Federal também rejeitou três questões preliminares e indeferiu 11 pedidos feitos pelos 

réus em suas defesas prévias. 

Réus estrangeiros - Dois pedidos feitos pelo MPF foram acatados: o de desmembramento da 

denúncia em relação aos réus John Wilson, Antonino Ottaviano, Margaret McMahon Beck, 

Jeffery Mark Zweig e Marcus Philip Randolph e a oitiva antecipada de Joaquim Pimenta de 

Ávila, uma das principais testemunhas apontadas pelo Ministério Público Federal por ser o 

projetista original da Barragem do Fundão. 

No caso dos réus estrangeiros, o fundamento se baseia no fato de que todos os cinco acusados 

residem no exterior. Assim, "entendo que um dos motivos relevantes citados pela norma é o 

celeridade processual, já que não se deve prolongar sem justificativa a duração do processo 

penal, pois a simples existência de uma ação penal já produz efeitos negativos na esfera do 

acusado. No caso concreto, o pedido do MPF atinge réus que residem em três países distintos – 

Austrália, Canadá e EUA – sendo que o primeiro não firmou com o Brasil tratado de auxílio 

mútuo em matéria criminal, o que implica dizer que a cooperação se dará pela via diplomática, 

retardando ainda mais a conclusão do feito", afirma o Juízo. 

O MPF denunciou 21 pessoas por homicídio qualificado, com dolo eventual [quando se assume 

o risco de cometer o crime], por 19 mortes ocorridas na tragédia. Entre os denunciados estão o 

presidente afastado da Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão; o diretor de Operações e 

Infraestrutura, Kleber Luiz de Mendonça Terra; três gerentes operacionais da empresa; 11 

integrantes do Conselho de Administração da Samarco e cinco representantes das empresas 

Vale e BHP Billiton. 

Ação Penal nº 2725-15.2016.4.01.3822 

Para ler a íntegra da decisão judicial, clique aqui. 

Fonte: MPF  

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/decisao_retomada-tramite.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/caso-mariana-justica-federal-retoma-andamento-da-acao-penal
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Ministro remete à primeira instância ações que discutem gestão de água 
na Região Sudeste 
 

     20/11/2017 
 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), remeteu à primeira instância da Justiça 

Federal do Rio de Janeiro as Ações Cíveis Originárias (ACOs) 2536 e 2550, que tratam da 

captação de águas do Rio Paraíba do Sul pelo Estado de São Paulo para o abastecimento do 

sistema Cantareira, bem como da redução da vazão mínima afluente à barragem de Santa 

Cecília, no mesmo rio. O Paraíba do Sul banha os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. 

As ações foram ajuizadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e foram objeto de audiência de 

conciliação conduzida pelo ministro Fux com representantes das partes envolvidas, que 

chegaram inclusive a um acordo quanto a parte dos conflitos de gestão hídrica na Região 

Sudeste, em dezembro de 2015. 

Na ocasião, o ministro homologou um acordo parcial, cujo conteúdo dizia respeito apenas às 

operações do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul, compreendendo tanto os reservatórios 

localizados na bacia quanto as estruturas de transposição das águas do Rio Paraíba do Sul para 

o sistema Guandu. 

Também em dezembro de 2015, ficou decidido que demais questões e pedidos debatidos nas 

ações seriam objeto de novas tratativas entre as partes. Ocorre que, em petição encaminhada 

ao ministro Fux em abril passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informou que as 

tratativas pendentes não avançaram. 

“Não se alcançando um termo comum após as diversas tentativas de resolução consensual da 

questão por este juízo e mesmo nas vias extrajudiciais promovidas pela Procuradoria-Geral da 

República, devem os autos ser remetidos à instância originária da Justiça Federal, a quem 

caberá a continuação do feito, conforme o exercício de sua própria competência 

constitucional”, afirmou o ministro Fux em sua decisão.  

Entenda o caso 

Nas duas ações ajuizadas no STF, o Ministério Público Federal pediu que não fosse autorizada 

ou licenciada qualquer obra no sentido de viabilizar a transposição de água do Rio Paraíba do 

Sul para o Sistema Cantareira, e também requereu que a Agência Nacional de Águas (ANA) se 

abstivesse de determinar a redução da vazão mínima afluente à barragem de Santa Cecília, no 

Rio Paraíba do Sul. As duas medidas foram estabelecidas pela Resolução 1.309, de 29 de agosto 

de 2014. 

Para o MPF, as medidas empreendidas pela ANA poderiam causar o desabastecimento hídrico 

de diversas comunidades e danos ambientais, constituindo lesões de difícil reparação. A liminar 

para suspender os efeitos da resolução foi negada pelo ministro Luiz Fux, por considerar 

ausentes os requisitos da plausibilidade jurídica do pedido e do perigo de demora, os quais 
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justificariam seu deferimento. Em razão da importância da matéria tratada nas duas ações, o 

ministro decidiu então convocar as partes com o objetivo de fazê-las chegar a um acordo. 

Fonte: STF  

 

Estrada do Coco: órgãos firmam TAC para compensar danos ambientais 
causados por duplicação da BA-099 
 
CLN deverá investir 1% da receita operacional líquida de 2015 em projetos ambientais a 
benefício de quatro áreas de proteção ambiental 

 
     22/11/2017 
 

Promover a compensação e a reparação dos danos ambientais decorrentes das obras de 

duplicação da Rodovia BA-099 (Estrada do Coco) no trecho Rio Joanes/Praia do Forte. Esta é a 

intenção do termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado, em 13 de novembro, entre o 

Ministério Público Federal (MPF), a Concessionária Litoral Norte S/A (CLN) e o Inema (Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos).  

 O TAC, proposto pelo MPF, visa reparar e compensar os danos identificados a partir da 

investigação do órgão (inquérito civil n. 1.14.000.000022/2002-07). Durante a duplicação da via, 

a CLN não atendeu integralmente a algumas das condicionantes impostas pelas portarias e 

licenças ambientais emitidas pelo Inema, que tinham o objetivo de resguardar o meio 

ambiente. 

 Em tratativas entre as partes, o MPF propôs o termo a fim de que os danos sejam reparados 

pela CLN com celeridade, sem a necessidade de mover um processo na Justiça Federal. Foram 

13 os itens acordados pelo TAC, que contempla medidas para a reparação de danos, educação 

e compensação ambiental, por não ter cumprido totalmente as condicionantes à época.  

 Entre os itens sobre os quais a CLN deve apresentar propostas e executar medidas, nos prazos 

previstos e com anuência do MPF e do Inema, estão: a recuperação ambiental de áreas 

degradadas a partir das obras, situadas na Barra do Pojuca e nos rios Tambaí e Saco; o plantio 

de espécies nativas ao longo da rodovia; a manutenção contínua dos bueiros da rodovia, 

possibilitando a passagem das águas existentes e da fauna local; e a coleta de lixo na rodovia e 

em sua faixa de domínio, área sob a responsabilidade da concessionária.  

 Ações educativas – Entre as ações de compensação e conscientização ambiental previstas no 

termo de ajustamento de conduta, a CLN deverá executar anualmente, durante dez anos, 

projetos de educação ambiental para os usuários da Estrada do Coco e estudantes de escolas 

públicas do ensino fundamental da região, abordando as seguintes temáticas: unidades de 

conservação presentes na região, problemática dos resíduos sólidos, importância dos recursos 

hídricos, poluição, fauna e flora, caça ilegal, crimes ambientais, entre outros temas 

relacionados ao meio ambiente. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362226
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 Proteção às APAs – Em função do atraso no cumprimento das condicionantes fixadas nas 

licenças concedidas, a CLN deverá, ainda, destinar o percentual de 1% da receita operacional 

líquida do ano de 2015 ao custeio e posterior execução de projetos ambientais previame nte 

aprovados entre as partes, a benefício das quatro Áreas de Proteção Ambiental (APAs) situadas 

na região: Joanes – Ipitanga; Lagoas de Guarajuba; do Rio Capivara; e Litoral Norte. Não estão 

incluídas neste custeio as demais ações de compensação e reparação previstas nos demais 

itens do termo. 

Confira a íntegra do TAC entre o MPF, o Inema e a CLN. 

Fonte: MPF 

 

Ibama deve informar exigências ambientais cumpridas pela Chesf para 
operar hidrelétrica em Paulo Afonso (BA) 
 
Demora do instituto na análise das condicionantes, propostas em 2005, prejudica a renovação 
da licença, vencida desde 2009, e a proteção ao meio ambiente atingido  

 
     22/11/2017 
 

O Ministério Público Federal (MPF) recomendou que o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) informe sobre o cumprimento, pela Chesf 

(Companhia Hidrelétrica do São Francisco), das exigências feitas durante a concessão da licença 

ambiental, em 2005, para operação do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e Usina Piloto – 

situados na cidade de mesmo nome, a 472 km de Salvador. Passados 12 anos, o instituto ainda 

não apresentou ao MPF uma análise que permita concluir quais condicionantes foram 

cumpridas, impedindo a renovação da licença, vencida desde 2009, e a adequada proteção ao 

meio ambiente.  

 De acordo com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81), estabelecimentos e 

atividades que utilizem recursos ambientais e potencialmente poluidores dependem de prévio 

licenciamento ambiental. Entretanto, segundo a recomendação, como a Chesf iniciou as 

atividades do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso antes de 1º de fevereiro de 1986, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente prevê que “sua regularização se dará pela obtenção da 

Licença de Operação (LO) sem a necessidade de apresentação de Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima)”. 

Para regularizar as atividades da hidrelétrica, em dezembro de 2005, o Ibama expediu a LO nº 

509, que estabeleceu condicionantes à Chesf, a exemplo de implementação de plano de 

conservação da fauna terrestre, apresentação de plano de revitalização e organização das áreas 

de visitação no Complexo de Paulo Afonso, um estudo sobre as potencialidades do município 

de Glória, entre outros. A LO foi expedida com vigência de quatro anos e encontra-se, portanto, 

vencida desde 2009. 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/TACMPFCLNInemaBA099em13.11.2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/estrada-do-coco-mpf-inema-e-cln-firmam-tac-para-compensar-danos-ambientais-causados-por-duplicacao-da-ba-099
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm
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 Inquérito civil - No curso do inquérito civil nº 1.14.000.000774/2000-06, instaurado para 

verificar o cumprimento dessas condicionantes, o MPF verifi cou que em setembro de 2011 o 

instituto emitiu o Parecer nº 100/2011, em que concluiu que “foram observadas diversas falhas 

e lacunas” e que “a maior parte das condicionantes constam como parcialmente atendidas e 

não atendidas sendo ainda verificadas pendências no acompanhamento e na comunicação com 

o Ibama”. 

A partir de pedido de informações encaminhado pelo MPF em junho deste ano sobre o 

cumprimento das condicionantes, o Ibama informou que, para subsidiar a renovação da LO nº 

509, seriam necessárias análises preliminares das condicionantes pela equipe técnica 

responsável, com estudo dos documentos elaborados entre os anos de 2011 e 2013. O Ibama 

informou ainda que a Chesf foi autuada, em 11 de agosto de 2012 e em 9 de março de 2017, 

por infrações ambientais relacionadas ao descumprimento das condicionantes da licença. 

 O MPF entende que a demora do Ibama na avaliação de cumprimento das condicionantes 

prejudica a renovação da licença e a adequada proteção do meio ambiente atingido. A 

recomendação, expedida em 27 de outubro, requereu a apresentação das informações, pelo 

Ibama, dentro do prazo de 90 dias, a partir do seu recebimento. 

 Recomendação – A recomendação é um documento enviado a órgãos públicos para que 

cumpram determinados dispositivos constitucionais ou legais. É uma das formas de atuação 

extrajudicial do Ministério Público, que visam acelerar a resolução de um problema ou situação 

sem a necessidade de ajuizar uma ação e aguardar todo o curso do processo na Justiça.  

Confira a íntegra da recomendação. 

Fonte: MPF 

 

Mandado de Segurança questiona MPs do novo marco regulatório da 
mineração 
 

     23/11/2017 
 

O deputado federal José Carlos Aleluia (DEM-BA) impetrou Mandado de Segurança (MS 

35371), no Supremo Tribunal Federal, para questionar a tramitação no Congresso Nacional das 

Medidas Provisórias (MPs) 789, 790 e 791, editadas em julho deste ano para instituir o novo 

marco regulatório da mineração. O parlamentar pede a concessão de liminar para evitar que os 

projetos de conversão das medidas provisórias venham a ser deliberados pelos Plenários da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Aleluia explica que a MP 789 altera as Leis 7.990/1989 e 8.001/1990 para dispor sobre a 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). A MP 790 altera o 

Decreto-Lei 227/1967 (Código de Mineração) e a Lei 6.567/1978, que dispõe sobre regime 

especial para exploração e aproveitamento das substâncias minerais que especifica. A MP 791 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/REC_IBAMA_condicionantes_UHEs_PAF_27.10.2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/ibama-deve-informar-ao-mpf-exigencias-ambientais-ja-cumpridas-pela-chesf-para-operacao-de-hidreletrica-em-paulo-afonso-ba
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cria a Agência Nacional de Mineração (ANM) e extingue o Departamento Nacional de Produção 

Mineral (DNPM). 

Todas as medidas provisórias, informa o deputado, encontram-se em tramitação no Congresso 

Nacional, com parecer da respectiva comissão mista e com projeto de lei de conversão, os  

quais já foram lidos no Plenário da Câmara dos Deputados em 31 de outubro. Por essa razão, o 

mandado de segurança aponta como autoridades coatoras o presidente da República, Michel 

Temer, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira 

(PMDB-CE), e os presidentes das comissões mistas instaladas para a analisar cada uma das 

medidas provisórias questionadas. 

Emendas constitucionais 

O deputado argumenta que as três MPs seriam inconstitucionais por expressa vedação do 

artigo 246 da Constituição Federal, que proíbe a adoção de medidas provisórias na 

regulamentação de artigo do texto constitucional cuja redação tenha sido alterada por meio de 

emenda promulgada entre 1º/1/1995 e 11/9/2001, data da promulgação da Emenda 

Constitucional (EC) 32/2001. Alega que os artigos 176 e 177 da Constituição, que tratam da 

exploração e aproveitamento dos recursos minerais, incluindo pesquisa, lavra, enriquecimento, 

industrialização e comércio de minérios, foram alterados por emendas de agosto e nove mbro 

de 1995, dentro, portanto, do período vedado. “Neste viés, é formalmente inconstitucional a 

veiculação por medida provisória de qualquer marco regulatório (ainda que parcial) sobre o 

setor de mineração”, afirma. 

Urgência e relevância 

O parlamentar sustenta ainda que as medidas provisórias seriam inconstitucionais porque não 

se enquadram nos critérios de urgência e relevância previstos no artigo 62, caput, da 

Constituição Federal. Segundo ele, não foi apontado pelo presidente da República, ao editar as 

MPs, qualquer fato extraordinário que tenha surgido após décadas de vigência das regras 

modificadas que justificasse as alterações por meio de ato do chefe do Poder Executivo.  

Pedidos 

O deputado federal pede a concessão de medida cautelar para suspender os  procedimentos 

legislativos de conversão das MPs, que já se encontram em fase final e, no mérito, a concessão 

da segurança para que as autoridades se abstenham em definitivo de dar prosseguimento aos 

projetos de lei. O relator do mandado de segurança é o ministro Ricardo Lewandowski. 

Fonte: STF 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362698
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Pedido de vista suspende julgamento sobre validade de lei municipal que 
veda uso de herbicida 

     24/11/2017 
 

Pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, pela Segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal (STF), de recurso que discute a competência do Município de 

Saudades (SC) para editar lei que impôs restrição ao uso de herbicida. Na sessão de terça-feira 

(21), o ministro Celso de Mello (relator) apresentou voto em que considera legítima a edição de 

lei municipal que dispõe sobre proteção e integridade do meio ambiente local.  

O caso examinado é um agravo regimental interposto pela empresa Dow Agrosciences  

Industrial Ltda. contra decisão do relator, tomada no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 

748206, que manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ -SC). A 

corte estadual considerou não haver qualquer vício ou inconstitucionali dade na Lei municipal 

1.382/2000, que implementa restrições ao uso de um herbicida à base de 2.4-D, visando 

proteger determinadas culturas desenvolvidas na cidade e prevenir danos ambientais futuros. 

Segundo o TJ-SC, há interesse local na medida, e o artigo 30, incisos I e II, da Constituição 

Federal estabelece que o município tem competência para legislar sobre matérias de interesse 

local, além de poder suplementar normas federais e estaduais.  

Colegiado 

Ao apresentar seu voto pelo desprovimento do agravo – mantendo sua decisão monocrática –, 

o ministro Celso de Mello lembrou os óbices de natureza processual que apontou para rejeitar 

o trâmite do recurso extraordinário no STF, entre eles a impossibilidade de reexame de fatos e 

provas e a ocorrência de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Mas observou que, 

caso se pudessem superar estas questões processuais, ainda assim seria legítima a edição da lei 

municipal. “O exercício da competência do município está fundado na defesa e na proteção da 

saúde e na tutela da integridade do meio ambiente local”, afirmou. Ainda segundo o decano, a 

competência se legitima desde que o município legisle para tutelar e regular assuntos de 

interesse estritamente local, nos limites do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. 

O relator também destacou que incide no caso o postulado da precaução, que visa evitar, 

neutralizar ou minimizar riscos em potencial à qualidade de vida e ao meio ambiente, e 

observou que a lei municipal reconheceu, com apoio em pareceres técni cos, a potencial 

nocividade do uso do agrotóxico. Esses motivos, segundo Celso de Mello, têm levado o 

Supremo a reconhecer o direito de todos à integridade do meio ambiente e a competência de 

cada um dos entes políticos da federação. 

Por fim, o decano assinalou que, na área da proteção ambiental, os interesses corporativos dos 

organismos empresariais devem estar, necessariamente, subordinados aos valores que 

conferem precedência à preservação da integridade do meio ambiente, conforme o artigo 170, 

inciso VI, da Constituição Federal, e ressaltou que o Supremo já se manifestou no sentido de 

que a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses 

empresariais, nem ficar dependente de motivações meramente econômicas.  

Fonte: STF 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362850


 
 

Página 31 de 37 
 

MPF denuncia quatro por extração ilegal de areia do Rio São Francisco 
 
Extração ilegal é crime de usurpação, previsto na Lei nº 8.176/91 com pena prevista de 1 a 5 
anos de detenção 

      
     28/11/2017 

O Ministério Público Federal (MPF) em Bom Jesus da Lapa (BA) denunciou, na última sexta-
feira (24), quatro pessoas por extração ilegal de areia do leito do Rio São Francisco e arredores. 
O material era utilizado para comercialização ou na construção civil e as extrações foram 
realizadas na altura do rio que passa pelo município de Bom Jesus da Lapa, localizado a 779 km 
de Salvador. 

Segundo a ação, de autoria do procurador da República Adnilson Gonçalves da Silva, as 
investigações tiveram início com uma representação, feita ao MPF em agosto de 2012, em que 
constavam fotografias que mostravam caminhões em plena atividade de extração. Pelas 
imagens é possível identificar que os veículos pertenciam às empresas Romanos Material de 
Construção, Bererê Materiais de Construção, Transmuniz e Cassio Material de Construção – 
Mercadinho Celeste. 

No curso das investigações – após outras ocorrências registradas na Polícia Civil e diligências 
da Polícia Federal –, foi possível verificar que a prática ilegal era realizada por Antônio da 
Rocha Prates, Elho Cassio de Souza Sodre, Robson Munis Silva e Marlon Sergio Oliveira de 
Souza. 

Em julho de 2013 foram registradas outras duas ocorrências na Polícia Civil de Bom Jesus da 
Lapa, em que as extrações foram atribuídas a Antônio da Rocha Prates, Marlon Sérgio Oliveira 
de Souza e Elho Cassio de Souza Sodre, proprietários das empresas Bererê, Romanos e 
Mercadinho Celeste, respectivamente.  

O MPF requer a condenação dos denunciados pelo crime de usurpação, previsto  na Lei nº 
8.176/91, com pena prevista de 1 a 5 anos de detenção; bem como a reparação dos danos 
causados à União. 

Confira a íntegra da ação. 

Número para consulta processual na Justiça Federal: 3353-36.2017.4.01.3315 — Subseção 
Judiciária de Bom Jesus da Lapa. 

Fonte: MPF 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8176.htm
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/denuncia_extracao-de-areia_21-11-2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-denuncia-quatro-por-extracao-ilegal-de-areia-do-rio-sao-francisco
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STF reafirma inconstitucionalidade de dispositivo que permitia extração 
de amianto crisotila 
      

     29/11/2017 
 

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a declaração de 

inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei federal 9.055/1995 que permitia a extração, 

industrialização, comercialização e a distribuição do uso do amianto na variedade crisotila no 

país. A inconstitucionalidade do dispositivo já havia sido incidentalmente declarada no 

julgamento da ADI 3937, mas na sessão desta quarta-feira (29) os ministros deram efeito 

vinculante e erga omnes (para todos) à decisão. 

A decisão ocorreu no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (A DIs) 3406 e 

3470, ambas propostas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria (CNTI) 

contra a Lei 3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a substituição 

progressiva dos produtos contendo a variedade asbesto (amianto branco).  Segundo a CNTI, a 

lei ofenderia os princípios da livre iniciativa e invadiria a competência privativa da União.  

A relatora das ADIs 3406 e 3470, ministra Rosa Weber, ao votar pela improcedência das ações, 

observou que a lei estadual não viola a competência da União para definir normas gerais sobre 

comércio, consumo e meio ambiente. Segundo ela, a opção de editar normas específicas, mais 

restritivas que a lei federal, foi uma escolha legítima do legislador estadual, no âmbito de sua 

competência concorrente suplementar. A ministra explicou que não é possível a norma 

estadual confrontar a diretriz geral federal, mas não há impedimento em adotar uma postura 

mais cautelosa. 

Para a relatora, a lei fluminense se pauta pelo princípio da precaução, demonstrando a 

preocupação do legislador com o meio ambiente e a saúde humana e não cria uma 

regulamentação paralela à federal, apenas regula aspectos relacionados à produção e consumo 

do amianto. Ela destacou que a lei estadual não afeta diretamente relações comerciais e de 

consumo e incide apenas nos limites territoriais do estado, não representando relaxamento das 

condições mínimas de segurança exigidas na legislação federal para a extração, comercialização 

e transporte do amianto e dos produtos que o contenham. 

A ministra considera que lei federal e a lei do Rio de Janeiro orientam-se na mesma direção, 

mas a lei estadual resolveu avançar onde a federal parou. “Ao impor nível de proteção mínima, 

a ser observada em todos os estados da federação, a lei federal não pode ser apontada como 

um obstáculo à maximização dessa proteção”, afirmou a ministra.  

Seguiram a relatora os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e a 

presidente, ministra Cármen Lúcia. O ministro Dias Toffoli acompanhou o entendimento na ADI 

3470, estando impedido na votação da ADI 3406. 

Divergência 

O ministro Alexandre de Moraes votou pela procedência parcial das ADIs, por considerar que 

os artigos 2º e 3º da lei fluminense, que proíbem a extração e utilização do amianto no estado, 
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não estão de acordo com a Constituição Federal. O ministro Marco Aurélio julgou ambas as 

ações totalmente procedentes. 

O ministro Luís Roberto Barroso não participou da votação, por impedimento. 
Fonte: STF 

 

Revogação de resolução do Conama sobre limites de Áreas de 
Preservação traz risco de retrocesso ambiental      
 
Câmara de Meio Ambiente do MPF reiterou posicionamento contra revogação da Resolução 
Conama n. 303/2002 

     30/11/2017 
 

A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (4ªCCR/MPF) 

alerta o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) para os riscos da revogação da 

resolução que define limites mais rigorosos para Áreas de Preservação Permanente. Em ofício 

enviado ao Ministério do Meio Ambiente, o MPF aponta que a medida contrariaria 

recomendação previamente enviada sobre o tema e representa sério risco de retrocesso 

ambiental. 

O documento do MPF pondera que a proposta de revogação da Resolução 303/2002 se baseou 

em textos dos Código Florestal (os artigos 4º e 6º da Lei 12.651/2012) e no artigo 2º da Lei 

11.428/2016. As normas são alvo das Ações Diretas de Institucionalidade 4901, 4902 e 4903, 

em tramitação no Supremo Tribunal Federal.  

O ofício cita que a Recomendação 04/2016, expedida pela 4CCR ao Conama, sugere que o órgão 

não revogue ou restrinja a aplicação das Resoluções n. 302 e 303, que estabelecem padrões de 

proteção mais favoráveis à preservação ambiental. 

Para o coordenador da 4CCR, subprocurador-geral da República Nívio de Freitas, ao flexibilizar 

direitos ambientais já consolidados com base em legislações anteriores, o código florestal viola 

o princípio da vedação do retrocesso. “A extinção de espaços protegidos é um flagrant e 

retrocesso na preservação ambiental”, explica. 

Além disso, em ações civis públicas de autoria do MPF e de Ministérios Públicos em diversos 

estados, há decisões judiciais que determinam a aplicação das normas estabelecidas pelo 

Conama, declarando, de forma incidental, a inconstitucionalidade de parte da Lei 12.651/2012. 
Fonte: MPF 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363263
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/revogacao-de-resolucao-do-conama-sobre-limites-de-areas-de-preservacao-traz-risco-de-retrocesso-ambiental
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PEÇAS PROCESSUAIS 

 Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa Ambiental – Itapé [Yuri Lopes de Mello 

– Promotor de Justiça] <download> 

 Ação Civil Pública – Pretensão condenatória com obrigação de fazer e de reparação 

ambiental – Estrada do Mandú - Salvador [Sérgio Mendes – Promotor de Justiça] 

<download> 

 Recomendação Ministerial – Interdição Administrativa de Abatedouro Municipal – 

Fechamento Definitivo – Miguel Calmon [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – 

Promotor de Justiça] <download> 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 Pesca Artesanal Legal – Pescador da Região Sul/Sudeste: conheça seus direitos e 

deveres. MPF, 2017 <download> 

 Reciclagem inviável. In: Boletim informativo da ABRALATAS.  Ano 14. N° 74. p. 7. 

Disponível em: http://www.abralatas.org.br/wp-

content/uploads/2017/10/jornal_noticias_da_lata_n.74_2017_final_web.pdf . Acesso 

em: 30 out 2017 <ver publicação> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3983-acao-civil-publica-improbidade-administrativa-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3984-acao-civil-publica-pretensao-condenatoria-com-obrigacao-de-fazer-e-de-reparacao-ambiental-estrada-do-mandu-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3986-recomendacao-ministerial-interdicao-administrativa-de-abatedouro-municipal-fechamento-definitivo-miguel-calmon.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3987-pesca-artesanal-legal-pescador-da-regiao-sul-sudeste-conheca-seus-direitos-e-deveres.html
http://www.abralatas.org.br/wp-content/uploads/2017/10/jornal_noticias_da_lata_n.74_2017_final_web.pdf
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CAMPANHAS 

 

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

 
NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS 

NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC 

NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇÚ – NURP 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF 
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Coordenadora 
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Alan dos Santos 
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NBTS 
 
Coordenadora 
Cecília Carvalho Marins Dourado 
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Diogo Farias Britto Borges dos Reis 
 

  nbts@mpba.mp.br 

  71 3103-6888/6840/6549 

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

  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-7736 

NUMA 
 
Coordenador 
Fábio Fernandes Corrêa 
 
Equipe: 
Carolina Estevam de Pinho Almeida 
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Anderson Dias Silva dos Reis 
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