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EDITORIAL
Prezados Colegas,
O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de
apresentar a 9ª 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
Acordo prevê implementação de política de educação ambiental em
Mirangaba em 2019
03/10/2018
A Prefeitura de Mirangaba se comprometeu, em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
proposto pelo Ministério Público estadual, a regulamentar e implementar política pública de
educação ambiental no município. Conforme o acordo assinado pelo prefeito Adilson Almeida
do Nascimento e pelo promotor de Justiça Pablo Almeida, entre as medidas a serem tomadas
estão a adoção de coleta seletiva de material reciclável em todas as unidades escolares e
repartições públicas educacionais, com encaminhamento dos resíduos à cooperativa ou a
catadores de baixa renda; conscientização ambiental de pais e alunos e capacitação dos
professores e demais profissionais de educação por meio da promoção de cursos, campanhas,
seminários e outros eventos do gênero.
Todas as medidas acordadas no Termo devem começar a ser implantadas a partir do ano letivo
de 2019. A Prefeitura se comprometeu ainda a criar e efetivar o Plano Municipal de Educação
Ambiental (PME) e a elaborar Programa Municipal de Educação Ambiental e projeto
pedagógico para que seja implementada nas escolas a Educação Ambiental Formal. Segundo o
promotor Pablo Almeida, o TAC tem o objetivo de que a Prefeitura “desenvolva e dissemine
habilidades rumo à sustentabilidade, conscientize a população sobre a proteção do meio
ambiente e cumpra a legislação de proteção ambiental”. Segundo o acordo, a Prefeitura deverá
incorporar o conceito de desenvolvimento sustentável no planejamento e execução das
políticas públicas municipais.
Fonte: MPBA – Cecom
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Curso promove debate sobre sistemas municipais de fiscalização e
licenciamento ambiental
22/10/2018

Secretários de Meio Ambiente e servidores de secretarias e órgãos técnicos ambientais
receberam orientações práticas sobre a implementação adequada da Política Municipal de
Meio Ambiente, hoje, dia 22, durante o curso ‘Sistemas Municipais de Meio Ambiente da Mata
Atlântica – Fiscalização e Licenciamento Ambiental’, realizado em Salvador pelo Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), em parceria com o Centro de Apoio ao Meio
Ambiente (Ceama). “Vários municípios na Bahia têm competência para fazer o licenciamento
ambiental, um instrumento de controle e fiscalização da garantia ambiental que demanda uma
qualificação técnica. Aqui, apresentamos o conjunto de normas jurídicas que vão dar o norte
para esse licenciamento”, salientou a coordenadora do Ceama, promotora de Justiça Cristina
Seixas Graça.
Coordenadora do projeto Município Ecolegal, responsável pela realização do curso, em parceria
com o Núcleo Mata Atlântica (Numa), a promotora de Justiça Luciana Khoury falou sobre os
Sistemas Municipais de Meio Ambiente e os Conselhos Municipais de Meio Ambiente. A
promotora ressaltou a importância de que o Ministério Público subsidie os municípios com
informações e orientações para a correta implementação da Política Municipal do Meio
Ambiente. Luciana Khoury explicou que o projeto Município Ecolegal elaborou uma minuta de
referência com aspectos que devem estar presentes na lei municipal. Outra questão destacada
por ela foi o papel do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que deve ser consultado, de
forma deliberativa, no que toca ao licenciamento ambiental. Sobre a fiscalização, a promotora
de Justiça Luciana khoury afirmou que “80% dos municípios baianos não fiscalizam ou fazem
isso de forma inadequada”.
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Segundo a promotora, um dos
problemas é a falta de pessoal. “A
fiscalização é atividade de poder de
polícia indelegável e só pode ser
realizada por servidores concursados
competentes para isso”. Outro dado
apresentado por Luciana Khoury revela
que 95% dos municípios que realizam a
fiscalização não possuem equipes
mínimas capazes de trabalhar de
maneira interdisciplinar para elaborar
uma licença efetiva. “Os órgãos
precisam ter equipes com técnicos dos
meios físico, biótico e socioeconômico capazes de conceder licenças que evitem impactos”. O
curso, que continua amanhã, aborda ainda os temas ‘Gestão Ambiental Compartilhada (GAC) e
‘Autorização de Supressão de Vegetação na Mata Atlântica (ASV)’. Também integraram a mesa
de abertura o promotor de Justiça Oto Almeida de Oliveira Júnior e o coordenador do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) na Bahia, Alberto José Santana.
Eventos de capacitação como o de hoje já foram realizados em 40 municípios baianos.
Fotos: Erik Salles (Rodtag)
Fonte: MPBA – Cecom

Mais de 800 estudantes produzem novas edições do jornal Eco Kids em
Itapetinga e Vitória da Conquista
26/10/2018
Mais uma edição do jornal Eco Kids foi lançada na quinta feira, dia 25, em Itapetinga. Com o
título ‘Somos todos defensores e juntos fazemos a diferença’, o jornal foi produzido por alunos
da Escola Sizaltina Silveira Souza Fernandes. Idealizadora do projeto, a promotora de Justiça
Karina Gomes Cherubini participou do lançamento do jornal, que contou com o envolvimento
de 335 alunos com idades de 11 a 18 anos, estudantes do 6º ao 9º ano. Essa foi a terceira
edição do jornal lançada em 2018 em Itapetinga, encerrando o segundo ano do Município no
projeto. Para 2019, outras três edições estão previstas e o financiamento já foi aprovado pelo
Conselho Municipal de Meio Ambiente, em reunião realizada também na quinta-feira.
O jornal ‘Conquista que te quero verde!’, 16ª edição do jornal Eco Kids de Vitória da Conquista,
foi lançado no dia 24. Participaram da edição 504 alunos de cinco turmas do 2º ano integral, a
maioria com idade entre 15 e 17 anos. Uma das inovações desta edição foi a confecção da capa
com arte digital, feita pela aluna Amanda Sande. Dentre as atividades preparatórias do jornal,
os alunos visitaram o Poço Escuro, situado no Parque Municipal Serra do Periperi, e
distribuíram sementes de árvores em semáforos, uma ação em prol da arborização urbana.
Fonte: MPBA – Cecom
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Morro do Chapéu é acionado por manter “lixões” em funcionamento
31/10/2018
O Município de Morro do Chapéu
foi acionado ontem, dia 30, pelo
Ministério Público estadual por
manter “lixões” funcionando em
seu
território.
Eles
estão
localizados perto de fazendas
produtoras de hortifrútis e lá
foram
encontrados
resíduos
hospitalares e da construção civil,
restos de animais abatidos e
catadores de material reciclável
trabalhando
em
situação
degradante,
sem
quaisquer
equipamentos de proteção. As
irregularidades são apontadas em duas ações civis públicas ajuizadas pelo promotor de Justiça
Pablo Almeida. O promotor informou que em apenas um dia, no último 6 de setembro, o MP
identificou três “lixões” em funcionamento no município.
Nas ações, é solicitado à Justiça que
determine ao Município, em decisão
liminar, o fechamento de qualquer
“lixão” localizado fora da sede
municipal, concentrando o depósito
do lixo em apenas um local; que
declare as áreas dos “lixões”
desativados como contaminadas,
visto o acúmulo de gás metano; e
realize as adequações no “lixão” que
ficará ativo, como controle da
quantidade e do tipo de resíduo
depositado. O promotor também
solicita à Justiça que determine a aprovação, em caráter de urgência, de Plano Municipal de
Gestão dos Resíduos Sólidos, a realização de cadastramento dos catadores de lixo de baixa
renda, o fornecimento de atendimento médico e exames com vistas a apurar e acompanhar o
estado de saúde deles, bem como sua inclusão provisória em programas assistenciais.
Segundo Pablo Almeida, o quadro de “extrema gravidade” vem se arrastando há anos em
Morro do Chapéu, apesar das recomendações emitidas pelo MP e pelo Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), cujo relatório constatou que o depósito final do lixo
ocorre sem qualquer critério técnico no município, além da realização de incineração ilegal dos
resíduos. As irregularidades também foram constatadas pelas vistorias realizadas pelas equipes
da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI).
Fonte: MPBA – Cecom
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Programa Arboretum será primeiro Centro de Desenvolvimento Florestal
Sustentável do Brasil
05/11/2018
O Programa Arboretum de Conservação e Restauração da Diversidade Florestal será o primeiro
Centro de Desenvolvimento Florestal Sustentável, do Serviço Florestal Brasileiro, criado pelo
Ministério do Meio Ambiente no País. O Centro será lançado amanhã, dia 6, no município
baiano de Teixeira de Freitas, durante o 'II Encontro Nacional Temático do Sicar: Diálogos para
implementação dos Programas de Regularização Ambiental – PRA no Brasil'. O evento reunirá
especialistas e profissionais da área até a sexta-feira, dia 9, na sede do Programa Arboretum,
que foi instituído por meio da assinatura de compromisso de ajustamento de conduta entre o
Ministério Público estadual e as empresas Suzano Papel e Celulose S/A e Fibria Celulose S/A
para viabilizar uma restauração florestal em escala regional.
Segundo o promotor de Justiça Regional Ambiental de Teixeira de Freitas, Fábio Corrêa, a
instalação do Centro fará com que a vegetação da Mata Atlântica na Bahia seja objeto de
estudos específicos que poderão auxiliar na conservação das espécies da flora, em especial
para fins de recomposição de áreas ambientalmente protegidas. Ele acredita que o aporte
financeiro e de recursos humanos do Serviço Florestal Brasileiro poderá alavancar várias ações
do Programa dentro da cadeia de restauração florestal no extremo sul baiano. O Centro de
Desenvolvimento Florestal terá atuação em toda a área de abrangência do Bioma Mata
Atlântica.
Encontro Nacional
Durante o encontro, serão discutidas bases de implantação do PRA com os órgãos e instituições
estaduais e distritais gestores do Cadastro Ambiental Rural. Eles também discorrerão sobre o
mapeamento e o diagnóstico da implantação do PRA nos estados e Distrito Federal, avaliarão e
discutirão os obstáculos e desafios da implantação do programa de regularização e abordarão
oportunidades para estruturação. Serão debatidas ainda as experiências de fomento ao PRA
pelo Programa Arboretum, o arranjo institucional e o processo de criação do programa e
realizadas visitas ao viveiro e instalações da base Arboretum. Os participantes do evento
assistirão ainda a uma apresentação sobre oportunidades e desafios da silvicultura de espécies
nativas no Brasil, que destacará experiências da iniciativa privada.
Fonte: MPBA – Cecom
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Seminário propõe norma técnica para controlar bioinvasores na Baía de
Todos os Santos
08/11/2018
A criação de uma norma
com
o
objetivo
de
monitorar e controlar a
chegada de bioinvasores,
como o coral sol, na Baía de
Todos os Santos, foi
proposta hoje, dia 8,
durante o Seminário sobre
Bioinvasão Marinha. O
evento,
que
reuniu
promotores de Justiça,
biólogos e ambientalistas
no auditório do Ministério
Público estadual, analisou
os
aspectos
socioambientais associados
ao coral sol, um organismo
bioinvasor que se introduziu na Baía de Todos os Santos. Para a coordenadora do Centro de
Apoio Operacional do Meio Ambiente (Ceama), promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, a
norma ajudará a regular as empresas responsáveis pelas estruturas que transportam os
bioinvasores, como navios e plataformas de petróleo. “Organismos como o coral sol causam
danos ao meio ambiente e prejudicam a população local. É preciso que haja normas claras de
forma a reparar os danos sofridos pelas comunidades e pelo bioma”, salientou a promotora.
A mesa de abertura traçou o
histórico da bioinvasão do coral
sol no Brasil e na Baía de Todos
os Santos. O debate entre os
biólogos Ricardo Miranda, da
Universidade Federal da Bahia,
e Igor Cruz, da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro, foi
mediado pela coordenadora do
Núcleo Baía de Todos os Santos
(NBTS) e idealizadora do
evento, promotora de Justiça
Cecília Martins, que falou da
importância do debate entre a
academia e a Justiça para a
atuação na área ambiental. “O
cerne da discussão nas ações civis que tratam dos bioinvasores é identificar a responsabilidade
pela entrada dessas espécies exóticas no meio ambiente. Nossa atuação precisa da prova
científica”, afirmou. O pesquisador Ricardo Miranda afirmou que, na Bahia, o coral sol chegou
primeiro na região da comunidade de São Roque do Paraguaçu, por meio da indústria naval.
“Navios e plataformas de petróleo foram os vetores que trouxeram o coral do oceano Pacífico
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para águas do Atlântico, como a Baía de Todos os Santos”, afirmou o professor da Ufba. Igor
Cruz, professor da Uerj, lembrou que as primeiras ocorrências no Brasil se deram no Rio de
Janeiro, onde o coral “provocou danos à comunidade e ao ecossistema”.
As iniciativas para controlar o coral sol nas comunidades de pesca e mariscagem na Baía de
Todos os Santos foram debatidas entre o doutor em Ecologia pela Universidade de Liverpool e
professor da Uerj, Joel Creed e o diretor-presidente da Organização Não Governamental PróMar José Roberto Gonçalo, conhecido como Zé Pescador. O professor Joel Creed explicou que o
trabalho de controle desenvolvido desde 2005 só é possível devido à parceria com as
comunidades de pesca e mariscagem. “Além do meio ambiente, a bioinvasão prejudica a saúde
das pessoas, a economia das comunidades e as indústrias”, afirmou o pesquisador, salientando
a importância de combater rapidamente o problema. “Com o tempo, os organismos se
proliferam, causando alterações na cadeia alimentar, que prejudicam diretamente os
pescadores”, completou. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Pró-Marfoca na
capacitação de pescadores, catadores de mariscos e artesãos. Juntos, eles aprendem a forma
correta de remover os corais das áreas acessíveis, de modo a reduzir o impacto sobre o meio
ambiente local. O material é removido e usado para produzir peças de artesanato e gerar uma
nova fonte de renda às comunidades abaladas pela queda do lucro da pesca e da mariscagem.
O seminário contou ainda com a participação do coordenador de fiscalização do Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Marcos Machado, e dos biólogos Bruno Tárdio e
Karina Martins.
Fonte: MPBA – Cecom

Impactos causados por agrotóxicos no Vale do Jiquiriça são debatidos em
seminário
14/11/2018
Um plano de ação que visa
a fiscalização do uso de
agrotóxicos no município
de Mutuípe foi elaborado
ontem, dia 13, durante o
“Seminário de Combate
dos Impactos Causados por
Agrotóxicos no Vale do
Jiquiriçá”, realizado pelo
Fórum Baiano de Combate
aos
Impactos
dos
Agrotóxicos
(FCBA),
Ministério Público do
Estado
da
Bahia
e
Prefeitura. O evento, que
teve a participação de
membros do Ministério
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Público estadual, apresentou e discutiu problemas e alternativas relacionadas à temática.
Segundo a promotora de Justiça Luciana Khoury, o plano prevê ações concretas para execução
no ano de 2019, dentre elas a realização de atividades de formação para profissionais de saúde
e trabalhadores da agricultura familiar, formação para agentes comunitários de saúde, análises
de resíduos de alimentos e a fiscalização do comércio e uso dos agrotóxicos em Mutuípe.
Os promotores de Justiça Julimar
Barreto e Lucas Santana palestraram
durante a primeira mesa
do
seminário, que abordou 'Ações de
combate
aos
impactos
dos
agrotóxicos'. Julimar Barreto, que
atua em Santo Antônio de Jesus,
apresentou as ações que vêm sendo
desenvolvidas na comarca, que tem
estimulado a produção orgânica e a
criação de espaços de feira para a
comercialização. Também informou
que realiza ações educativas e
repressivas diante do uso irregular.
Com atuação na comarca de
Mutuípe, Lucas Santana explicou que tem acompanhado a problemática e destacou a
importância da participação do público no evento, que contou com mais de 200 pessoas. Ele
coordenará o plano de ação local. O seminário voltado a profissionais de saúde, produtores e
trabalhadores rurais, instituições e entidades participantes do FCBA, contou ainda com mesas
de discussão sobre a 'Problemática dos agrotóxicos no território' e a 'Transição agroecológica'.
Fonte: MPBA – Cecom
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MPBA e Iphan firmam acordo para proteger o centro histórico de Igatu
14/11/2018
Ações para salvaguarda e
conservação do centro histórico
de Igatu, distrito do município
baiano de Andaraí, serão
desenvolvidas a partir de acordo
de cooperação firmado ontem,
dia 13, pelo Ministério Público
do Estado da Bahia (MPBA) e o
Instituto
do
Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan). O acordo prevê o
desenvolvimento do projeto
Ações para Preservação do
Conjunto Urbano, Arquitetônico
e Paisagístico de Igatu e foi
assinado, em Brasília, pela
presidente do Iphan Kátia Bogéa, pelo promotor de Justiça Regional Ambiental Augusto César
Carvalho de Matos e pela assessora técnica do Centro de Apoio às Promotorias de Meio
Ambiente e Urbanismo (Ceama), Rousyana Gomes Araújo.
De acordo com Augusto Matos, “o acordo é mais uma medida resolutiva adotada dentro do
TAC efetivado entre o MP, a Prefeitura de Andaraí e demais interessados, tendo neste particular
o Iphan como anuente”. Ele registra que o objetivo é “encerrar inquérito civil instaurado na
Promotoria Regional do Alto Paraguaçu, com sede em Lençóis, para apurar os danos aos
patrimônios culturais materiais e imateriais tombados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e
Cultural da Bahia (Ipac) e pelo Iphan no distrito de Igatu”. Além disso, o intuito é garantir a
aplicação dos mecanismos de salvaguarda aos bens ameaçados e a reversão de seus danos,
explica o promotor.
A elaboração de um Plano
de
Conservação
do
Conjunto Urbano Histórico,
Arquitetônico e Paisagístico
de
Igatu,
de
forma
participativa
com
os
agentes públicos e da
sociedade civil, é uma das
ações
previstas
no
documento. “Este é um
acordo
inédito,
que
estabelece os papéis dos
parceiros, apresentando um
planejamento detalhado, a
metodologia de execução e
as interfaces com os demais agentes locais para cumprimento das ações previstas”,
complementou o membro do MPBA, ressaltando que a proposta também visa estabelecer
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condições para implementação, monitoramento e avaliação do projeto, em um processo
construído coletivamente, visando a sustentabilidade e autonomia dos agentes locais para
conservação do sítio.
O acordo também estabelece diretrizes para uso e ocupação do solo e de parâmetros
construtivos para Igatu, além de valorizar os mestres detentores dos saberes relacionados aos
sistemas e técnicas construtivas tradicionais, buscando medidas que respeitem os valores
ambientais, culturais e sociais contemporâneos. Caberá ao Iphan viabilizar a implantação do
Canteiro Modelo de Igatu, projeto que prevê a realização de ações de recuperação e
conservação do patrimônio edificado do povoado, promoção de cursos para transmissão e
troca de saberes da construção tradicional e organização das ações e intervenções para a
preservação do patrimônio cultural local. O Ministério Público da Bahia deverá adotar ações
para a execução do Plano de Conservação da área protegida do distrito.
Fonte: MPBA – Cecom

MP promove oficina do programa Floresta Legal em Guanambi
20/11/2018
Para discutir pontos controversos
da Lei 12.651/12, conhecida como
Novo
Código
Florestal,
o
Ministério
Público
estadual
promoveu na manhã desta terçafeira, dia 20, a ‘VIII Oficina do
Programa Floresta Legal’ em
Guanambi. O evento contou com
a presença de representantes de
diversos municípios integrantes
da
Promotoria
Regional
Ambiental,
como
prefeitos,
secretários de Agricultura e de
Meio Ambiente, além de técnicos
do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), produtores rurais, representantes
de consórcios intermunicipais, do terceiro setor e outros especialistas.
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A abertura do encontro foi realizada pelo promotor
de Justiça Jailson Trindade, que destacou o
“significado pedagógico” do evento em defesa do
meio ambiente. “Capacitando servidores municipais,
a oficina possibilita que esse conhecimento seja
replicado entre os munícipes”, disse Trindade.
Gerente do programa ‘Floresta Legal’, o promotor de
Justiça Fábio Fernandes Corrêa proferiu palestra sobre
os aspectos do Novo Código Florestal. “Apesar de ser
uma lei em vigor há oito anos, muitos de seus
aspectos são desconhecidos por técnicos e
proprietários rurais. Levar esse conhecimento a quem
de fato aplica a lei no campo é o mais importante
para o programa Floresta Legal”, explicou Fábio
Corrêa.
Cerca de 50 pessoas participaram do evento, que também abordou o Cadastro Estadual
Florestal de Imóveis Rurais (Cefir). Ao final da oficina, os presentes fizeram perguntas e tiveram
suas dúvidas esclarecidas. O programa ‘Florestal Legal’, criado em 2008, visa promover a defesa
do meio ambiente através do fomento à regularização ambiental de imóveis rurais na Bahia,
por meio do mapeamento, proteção e recomposição das Áreas de Preservação Permanente
(APP) e de Reserva Legal (RL).
Fonte: MPBA – Cecom

Publicação sobre reserva legal na Mata Atlântica será lançada amanhã,
dia 21
20/11/2018
Uma publicação que reúne aspectos legais e técnicos sobre proteção, restauração,
aproveitamento econômico e planejamento espacial das reservas legais no bioma Mata
Atlântica será lançada amanhã, dia 21, durante a “II Conferência Brasileira de Restauração
Ecológica”, que acontece em Belo Horizonte. O promotor de Justiça baiano Fábio Corrêa
participa de duas mesas-redondas do evento. Ele coordenou as pesquisas sobre os aspectos
jurídicos da publicação intitulada “A Reserva Legal que queremos para a Mata Atlântica”. O
documento é fruto do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e, segundo o promotor de
Justiça, “é um excelente material de consulta para ações de restauração ecológica e produtiva
neste bioma”. De acordo com ele, as discussões duraram dois anos e envolveram centenas de
pessoas em eventos realizados em diversos estados do Brasil, inclusive por meio de pesquisa
online. O documento, explica Corrêa, tem a intenção de auxiliar os estados na elaboração dos
seus Programas de Regularização Ambiental (PRA).
Fonte: MPBA – Cecom
15

MP promove discussões sobre Sistema Nacional de Unidades de
Conservação Ambiental
21/11/2018
O Ministério Publico do Estado da
Bahia, por meio do Centro de
Estudos
e
Aperfeiçoamento
Funcional (Ceaf), promoverá na
próxima terça-feira, dia 27, o
seminário “Desafios e Perspectivas
para o Fortalecimento do SNUC – Lei
13.668/18”. O evento é realizado
pelo Centro de Apoio Operacional às
Promotorias de Meio Ambiente e
Urbanismo (Ceama), em parceria
com a Associação dos Membros do
Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), e ocorrerá das 8h30 às 17h30, no Hotel
Mercure, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.
A proposta do seminário é promover diálogos entre os Ministérios Público e do Meio
Ambiente, Ibama, ICMBio, Estados, Municípios, sociedade civil e empresariado, abordando as
repercussões da Lei 13.668/18 e compartilhando experiências no uso público das unidades de
conservação e na execução da compensação ambiental do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC). São público-alvo os membros e servidores dos Ministérios Públicos
Estaduais e Federais, procuradores do Estado e do Município, servidores públicos de órgãos
ambientais, sociedade civil e setor empresarial (empreendedorismo sustentável).
O evento contará com três mesas-redondas com moderadores e debatedores. Durante a
manhã, a primeira mesa abordará “A evolução do SNUC – o uso da tecnologia na Conservação”,
com a coordenadora do Ceama e promotora de Justiça, Cristina Seixas. Pela tarde o tema
discutido é “Compensação Ambiental: desafios e oportunidades na regulamentação da Lei
13.668/18”, com a procuradora de Justiça e diretora da Escola da Abrampa, Sílvia Cappelli.
Encerrando o evento, a terceira e última mesa falará sobre as “Unidades de Conservação:
perspectivas no uso público e na execução da compensação ambiental”, com a promotora
regional especializada em Meio Ambiente da Costa do Cacau Leste, Aline Valéria Archangelo.
Fonte: MPBA – Cecom
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Câmeras flagram animais ameaçados de extinção no Parque Estadual
Sete Passagens
Os registros dos animais foram feitos pelo Ministério Público em parceria com Instituto Água
Boa
22/11/2018

Imagens de felinos de grande e médio porte ameaçados de extinção ou em vulnerabilidade,
como a onça parda, o gato mourisco e a jaguatirica, e de outros animais silvestres como
raposas, veados, tamanduás, macacos pregos, teiú gigante, quatis e cutias, que vivem no
Parque Estadual Sete Passagens, em Miguel Calmon, no centro-norte baiano, estão sendo
capturadas por câmeras com sensores de movimento e infravermelhos instaladas na mata. O
monitoramento é feito pelo Ministério Público baiano, por meio da Promotoria de Justiça
Regional Ambiental de Jacobina, e pelo Instituto Água Boa. As imagens, além de revelar a
riqueza ambiental ainda existente na região, estão sendo utilizadas para intensificar ações de
preservação do meio ambiente local.
“É importante conhecer os hábitos regionais e os espaços onde estes animais circulam para
que possamos desenvolver um projeto piloto para a preservação do meio ambiente e de
redução de conflitos entre produtores rurais, já que por vezes rebanhos são atacados por
felinos”, explicou o promotor de Justiça Pablo Almeida, que coordena a Promotoria Regional
Ambiental de Jacobina. Segundo pesquisas científicas, a presença de grandes felinos é um
importante indicador de integridade dos ecossistemas, e qualquer redução de habitat pode
implicar em perda de espécies, especialmente em áreas de alta diversidade biológica, como as
florestas tropicais.
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Além do Parque Estadual Sete Passagens, outras áreas privadas, que serão convertidas em
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), também estão sendo monitoradas. Estão
sendo utilizadas no trabalho de monitoramento 18 câmeras fotográficas do tipo TRAP, 15 delas
adquiridas por um proprietário rural que realizou cortes de árvores sem autorização e que,
porteriormente, assumiu o compromisso de doar as câmeras, regularizar a sua propriedade e
replantar e preservar as árvores. As outras três câmeras foram doadas espontaneamente por
outros dois proprietários de reservas particulares da região. O Ministério Público está buscando
novos parceiros para intensificar o trabalho de monitoramento da fauna da região, com o
objetivo de identificar possíveis registros de onça pintada. Também participam do projeto o
coordenador do Instituto Água Boa, Jorge Velloso, e o professor Fábio Carvalho. Mais
informações podem ser obtidas na sede da Promotoria Regional Ambiental de Jacobina,
localizada na Avenida Lomanto Júnior, nº 200, 2º andar, Centro, ou pelo telefone (74) 36212212.
Fonte: MPBA – Cecom

Projeto “Eco Kids e Eco Teens” premia estudantes de seis escolas em
Vitória da Conquista
23/11/2018

O projeto “Eco Kids e Eco Teens”, do Ministério Público
estadual, premiará estudantes de seis escolas
participantes do concurso de histórias em quadrinhos
em Vitória da Conquista na próxima semana. O evento
de premiação ocorrerá na terça-feira 27, às 14h30, no
auditório do Colégio Modelo. O projeto é desenvolvido
pelo MP em parceria com o município de Vitória da
Conquista por meio das Secretarias de Comunicação,
Educação e Meio Ambiente, do Conselho Municipal de
Educação, de Meio Ambiente, Fundeb, Núcleo Territorial
de Educação e a Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia.
A proposta é que com o concurso as escolas e alunos
possam ajudar a despertar a comunidade sobre as
necessidades de preservação do Parque Municipal Serra
do Periperi, em Vitória da Conquista, utilizando as histórias em quadrinhos, charges e tirinhas
para compor um gibi temático sobre o meio ambiente. Em uma etapa interna cada escola
escolheu seis trabalhos de alunos, elaborados individualmente ou em dupla, para concorrer. No
dia 27, a Comissão Julgadora do projeto anunciará as produções que foram selecionadas em 1º,
2º e 3º lugar. As escolas não concorrerão entre si. Cada instituição terá três alunos premiados
em cada categoria. O objetivo é que não seja estimulada a competição, mas a promoção da
integração nas atividades de educação ambiental.
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Todos os alunos classificados, com idade entre 8 e 17 anos, receberão troféus, medalhas e
também brindes, que foram oferecidos por patrocinadores externos em apoio à proposta. Das
seis instituições participantes, estão o Colégio Estadual José Sá Nunes, o Instituto de Educação
Euclides Dantas, a Escola Monteiro Lobato e as Escolas Municipais Antônio Machado Ribeiro,
Francisco Antônio de Vasconcelos e Professora Iza Medeiros. Patrocinam o concurso as
empresas Alphaville Urbanismo, Pel Construtora, A Norma Joias, O Pedal, Colégio Maria
Salomé, Culinária Grill, Livraria Nobel, DMK Duo e Supermercado Santo Antônio.
Fonte: MPBA – Cecom

Perspectivas para o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação foram debatidas em evento do MP
27/11/2018

Compartilhar experiências em torno do novo marco regulatório, estabelecido pela Lei
13.668/2018, que rege o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc) foi o objetivo do
seminário que o Ministério Público estadual realizou hoje, dia 27, em parceria com a
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio ambiente (Abrampa). O uso
da tecnologia como ferramenta de conservação foi um dos principais temas abordados durante
o encontro realizado no Hotel Mercure, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A
coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama),
promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, disse na abertura do encontro que é preciso investir
no Snuc diante dos desafios enfrentados pelo meio ambiente. “É preciso fortalecer as
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instituições, demonstrar sua importância para assegurar o cumprimento das normas que
preservam o meio ambiente”, afirmou a promotora de Justiça, acrescentando que o MP baiano
tem uma estrutura diferenciada que permite uma proteção mais acentuada. “Contamos com
20 Promotorias Regionais Ambientais, o que nos assegura capilaridade e efetividade, por área
de atuação, junto aos mais de 400 municípios baianos”.
O evento contou com mesas
redondas sobre os desafios
e as oportunidades que a
Lei 13.668/2018 traz para a
compensação ambiental, as
perspectivas no uso público
e
na
execução
da
compensação ambiental nas
unidades de conservação e
a importância da tecnologia
na conservação. Entre os
debatedores,
estava
a
promotora de Justiça Aline
Salvador, responsável pela Promotoria Regional Especializada em Meio Ambiente da Costa do
Cacau Leste. Na mesa redonda que debateu o papel da tecnologia, a coordenadora de Fomento
do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, Mariana Pereira, falou
sobre a evolução do Snuc no Brasil. O sistema, que tem 18 anos, conta hoje com um total de
2.201 unidades de conservação responsáveis por proteger uma área de mais de 2 milhões de
quilômetros quadrados em todo o País. A gestão do sistema é feita por 38 órgãos estaduais e
326 municipais. “O sistema cresceu bastante e, para ser devidamente gerenciado, é preciso que
alguns desafios sejam enfrentados”, afirmou a pesquisadora, que listou os principais. A
necessidade de implantar novas unidades de conservação, a fim de ampliar e consolidar o
Snuc; fortalecer o processo de integração entre os gestores estaduais, municipais e órgãos de
controle; bem como implementar metas e acompanhar seus avanços foram apontados como
sendo as prioridades. “Enfrentar esses problemas só é possível com o uso de um forte aparato
tecnológico, que divulgue os dados, de forma transparente, e assegure o acesso aos órgãos
responsáveis pela gestão e controle”, concluiu.
A pesquisadora do Instituto de
Pesquisa
Ambiental
da
Amazônia
(Ipam),
Sylvia
Mitraud, falou sobre as duas
principais
ferramentas
disponíveis hoje no Brasil para
trabalhar com as unidades de
conservação: o Sistema de
Observação e Monitoramento
de Unidades de Conservação
(Somuc) e o Portal Proteja,
ambas em desenvolvimento.
20

“Precisamos de informação confiável, acessível e adaptável às necessidades de uso de cada
ator”, explicou a pesquisadora, resumindo o propósito das duas ferramentas. Segundo a
professora, o Somuc tem como função “coletar informações existentes, gerar outras a partir
delas, realizar análises e subsidiar o gestor”. Já o Portal Proteja, voltado às áreas protegidas,
pretende ampliar a visibilidade das iniciativas realizadas nas unidades de conservação. Ambas
as ferramentas estão funcionando, mas ainda em fase de desenvolvimento. “Quando tudo
estiver funcionando perfeitamente, pretendemos criar uma espécie de rede social na qual
gestores, pesquisadores, órgãos de controle e população em geral possam se comunicar entre
si e ter acesso às mais relevantes informações sobre as unidades de conservação”, concluiu
Sylvia Mitraud.
Fonte: MPBA – Cecom

Gestão de resíduos sólidos e logística reversa são discutidos em
seminário do MP
30/11/2018

Promotores de diversos Ministérios Públicos estaduais, servidores de órgãos ambientais e
advogados, além de catadores e outros profissionais do setor, se reuniram ontem, dia 29, para
debater a execução da Lei nº 12.305/2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). O encontro ocorreu no segundo seminário “O Ministério Público e a Gestão de
Resíduos Sólidos e Logística Reversa”, realizado pelo Ministério Público da Bahia e pela
Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa). O
evento promoveu discussões interdisciplinares sobre dificuldades, perspectivas e experiência
nas áreas de saneamento, resíduos sólidos e logística reversa para uma plateia composta por
cientistas, empresários, catadores e representantes de outros setores ligados ao manejo de
resíduos sólidos.
Dentre outras atribuições, a PNRS determina a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos a titulares de serviços de limpeza, empresários e cidadãos. A lei dispõe ainda
sobre a logística reversa, um dispositivo que confere a coleta e a restituição de resíduos sólidos
ao setor empresarial, para reaproveitamento dos produtos descartados nos seus ciclos
produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. O evento contou com 18
palestrantes que abordaram a eliminação e recuperação dos lixões, as dificuldades e
perspectivas da PNRS, os acordos setoriais, os planos municipais de gestão integrada de
resíduos sólidos e apresentaram experiências de logística reversa e destinação final de
resíduos. Coordenadora do evento, a promotora de Justiça Cristina Seixas Graça presidiu o
último painel do evento. Também participaram do evento os promotores de Justiça Marcelo
Guedes e Letícia Baird, do MP baiano, Luis Fernando Cabral Barreto Junior, que atua no
Maranhão, e José Eduardo Lutti, de São Paulo.
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A promotora de Justiça com atuação no Rio Grande do Sul, Annelise Steigleder, afirmou que a
gestão pública deve diagnosticar o que acontece na cidade para avaliar soluções factíveis a
curto, médio e longo prazos. “Temos uma cultura aqui no Brasil de atuar fazendo gestão do
problema de acordo com aquela situação urgente que se coloca. Infelizmente, não temos uma
cultura de planejamento de longo prazo. E na temática dos resíduos sólidos isso é
absolutamente necessário”, avaliou. A promotora ressaltou que os planos municipais de
resíduos sólidos devem ser pensados em escala regional. Endossando a fala de Steigleder, o
advogado Fabrício Soler, da Felsberg Advogados, ressaltou que tentar aplicar no Brasil modelos
de gestão de resíduos sólidos de outros países é um erro. “Não basta avaliar a viabilidade
técnica e econômica. O modelo tem que ser brasileiro e deve respeitar aspectos culturais,
sociais e as diversidades regionais”, explicou.
Representante do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, o promotor de Justiça Luciano
Loubet defendeu que o sistema de logística reversa deve ser “independente do poder público
ou previamente acordado e remunerado”. O promotor apresentou as principais irregularidades
encontradas no estado onde atua, como empresas que colocam Pontos de Entrega Voluntária
(PEVs) fora do alcance da população e catadores que trabalham em circunstâncias análogas à
escravidão. “Não há condições de trabalho para os catadores. Eles trabalham em prol do meio
ambiente sem apoio. Hoje a reciclagem é economicamente inviável, e o grande explorado é o
catador”, destacou, sob aplausos. Também palestraram no evento representantes da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), do Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Inema), da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e
Efluentes (Abetre), do Movimento Nacional dos Catadores, da Associação Brasileira de
Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP), da Federação das Indústrias do Estado da Bahia
(Fieb), da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), da Coalizão
Embalagens, da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), da Secretaria da Cidade
Sustentável e Inovação da prefeitura Municipal de Salvador (Secis), do Tribunal de Contas da
União e das Associações Brasileiras das Indústrias Automáticas de Vidro (Abvidro), dos
Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas) e de Embalagens de Aço (Abeaço).
Fonte: MPBA – Cecom
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Primeiras reservas ambientais privadas de Jacobina são criadas no Vale
do Ribeirão
As sete unidades de conservação totalizam 57 hectares
30/11/2018

Sete propriedades rurais localizadas no Vale do Ribeirão, em Jacobina, foram transformadas em
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Com isso, fica protegida legalmente uma
área de vegetação e fauna de 57 hectares. A criação das unidades de conservação privadas foi
oficializada ontem, dia 29, via portaria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(Inema) publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia. As Reservas resultam de um termo de
compromisso assinado entre os proprietários das terras e o Ministério Público estadual, por
meio do programa 'Floresta Legal'.
Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, essas são as primeiras RPPNs do município de
Jacobina. A constituição das unidades foi fundamentada em estudos técnicos desenvolvidos
pelos Instituto Água Boa e Ynamata, em colaboração com o 'Floresta Legal'. Os trabalhos
tiveram início em 2016, quando representantes dos 13 proprietários dos imóveis rurais
procuraram o MP com o objetivo de tornar as propriedades unidades de conservação
particulares. Conforme o promotor, as terras foram adquiridas em 2003 pelo grupo, que se
estruturou na associação rural Asvaler. Com o propósito de preservar o meio ambiente, os
proprietários conseguiram regenerar a vegetação nativa e trazer a fauna de volta para a mata,
numa área que antes servia de pastagem de gado.
Para o promotor Pablo Almeida, a criação das unidades é “um exemplo exitoso de cooperação
entre cidadãos, sociedade civil organizada, organização não-governamentais e Estado”. Ele
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explicou que as RPPNs propiciam a preservação do meio ambiente sem afetar a titularidade do
imóvel, e ainda propicia vantagens aos proprietários, como, por exemplo, a isenção de Imposto
Territorial Rural (ITR), a possibilidade de desenvolver atividades de ecoturismo e educação
ambiental e a preferência na análise de pedidos de concessão de crédito agrícola pelas
instituições oficiais. Ele e também o presidente do Instituto do Água Boa, Jorge Velloso,
esperam que a atitude dos proprietários do Vale do Ribeirão motive outros cidadãos da região.
Segundo o promotor de Justiça, não se tratou de “grandes proprietários rurais, mas de
professores, funcionários públicos e profissionais liberais, o que demonstra a possibilidade de
muitos outros cidadãos se inspirarem pelo exemplo”.
Fonte: MPBA – Cecom
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS
Ministério Público Federal, União e gestores de municípios realizam
debate sobre gestão de praias
MPF enfatiza que a transferência de gestão das praias, da União para municípios, deve priorizar
proteção do meio ambiente e das comunidades tradicionais.
01/10/2018
Com apoio do Ministério Público Federal (MPF), a Secretaria de Patrimônio da União (SPU)
realizou na última quarta-feira (26), em São Paulo, a 1ª Oficina Regional Técnica de
Capacitação em Gestão de Praias. O objetivo foi esclarecer aos gestores de cidades litorâneas
as dúvidas sobre a transferência de gestão das praias marítimas da União para os municípios.
A transferência vem ocorrendo desde o ano passado, por meio de termo de adesão, definido a
partir de seis audiências públicas em que se buscou ampliar a discussão sobre uso, ocupação
irregular, danos ambientais e direitos dos quilombolas em áreas litorâneas. São questões que
geram frequentes demandas judiciais nas quais o MPF atua.
"Dano ambiental continuará a ser dano ambiental, o que é errado continuará sendo errado",
disse André Nunes, assessor da SPU. A proteção ao meio ambiente e aos direitos dos povos
tradicionais deve continuar a ser prioritária, afirmou a procuradora regional da República
Fátima Borghi. Integrante da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que trata da
defesa do meio ambiente do patrimônio cultural, ela coordenou a oficina técnica, que se
repetirá em outras cidades.
Em pouco mais de um ano, dos 291 municípios com praias marítimas, 78 já aderiram à
proposta da União para assumirem a gestão que vinha sendo feita, até então, pela SPU. Em
São Paulo, das 16 cidades litorâneas, 10 assinaram o termo de adesão e sete já assumiram a
gestão de suas praias.
A expectativa dos técnicos da SPU é que, nas mãos dos municípios, a gestão ficará mais
eficiente, tanto em relação à fiscalização quanto à destinação turística desses espaços. Eles
reconhecem, entretanto, a necessidade de uma gestão integrada, o que está previsto no
termo de adesão, com gestores, fiscais ambientais e órgãos de turismo atuando
coordenadamente.
O termo de adesão fixa prazo de 180 dias, a partir de sua assinatura, para elaboração de plano
diretor e de códigos de obras e posturas para aquelas cidades que ainda não disponham de
normas de política urbana. Em contrapartida ao ônus, haverá bônus: as taxas da permissão de
uso (curta duração) e cessão de uso (até 20 anos) irão, agora, para os cofres dos municípios
que assumirem a gestão das praias.

Fonte: MPF
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Mais recursos para revitalizar a região do Velho Chico
Durante as festividades de comemoração dos 517 anos de descoberta do rio, celebrados nesta
quinta, MMA anuncia liberação de R$ 262,5 mil para projeto de recuperação das matas ciliares.
03/10/2018
Brasília – O Ministério do Meio Ambiente celebra nesta quinta-feira (4) os 517 anos da
descoberta do rio São Francisco com uma boa notícia: a liberação de R$ 262,5 mil para a
continuidade do projeto de recuperação de áreas degradadas do bioma Caatinga, incluindo a
restauração de matas ciliares do São Francisco.
O projeto, coordenado pelo Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da
Caatinga (Crad), da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), teve início em
2016. Desde então, vêm realizando trabalhos no sentido de reflorestar este que é o único
bioma integralmente brasileiro, com 4,5 mil espécies vegetais, mas com desafios importantes
sobre as melhores técnicas de restauração de matas ciliares.
"Cuidar do rio São Francisco é cuidar de um dos recursos naturais mais importantes para o
planeta, que é a água. E para ter água boa é preciso revitalizar o rio, fazer a recarga das
nascentes, impedir o despejo de esgotos e recuperar as suas matas ciliares", disse o ministro
do Meio Ambiente, Edson Duarte.
RECUPERAÇÃO
O professor José Alves de Siqueira, da Univasf - Campus de Ciências Agrárias, em Petrolina
(PE), e coordenador científico do Crad, acompanha a recuperação das matas ciliares por meio
do desenvolvimento de espécies típicas como jatobá, ingazeira e marizeiro, a partir do manejo
dos locais invadidos pelas algarobas.
Segundo ele, estima-se que a algaroba já invadiu cerca de 1 milhão de hectares da Caatinga.
Durante os trabalhos, são identificados os melhores modelos para a recuperação das áreas
ribeirinhas do Velho Chico. “Esse projeto é a forma mais barata de recuperação de matas
ciliares com suporte científico. Sem o componente científico, não se teria esses resultados”,
destaca o professor.
O apoio do MMA às ações do Crad – Bioma Caatinga tem como objetivo estabelecer trabalhos
de campo, visando à manutenção e monitoramento dos modelos demonstrativos de
recuperação de áreas degradadas no bioma, implementados na região do submédio São
Francisco.
Os resultados dos trabalhos servem de exemplos a serem implantados na bacia do São
Francisco. A parceria, iniciada em 2008, foi renovada por meio de Termo de Execução
Descentralizada (TED), firmado no final de setembro, entre a Secretaria de Recursos Hídricos e
Qualidade Ambiental do MMA e a Univasf - campus Petrolina (PE).
AÇÕES
Além do apoio ao Crad, o MMA vem desenvolvendo um conjunto de ações para a revitalização
do rio. Entre elas, o Macrozoneamento Ecológico-Econômico, que acaba de ser concluído; a
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aplicação de recursos do projeto de conversão de multas ambientais em projetos de
recuperação de matas ciliares; e a criação de unidades de conservação na Caatinga baiana, que
ajudam a proteger os recursos naturais da região de Caatinga do Velho Chico.
O estudo do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco (MacroZEE BHSF) foi lançado em setembro. Sistematiza informações para o
ordenamento territorial e sustentável da região, harmonizando as relações econômicas, sociais
e ambientais.
O MacroZEE BHSF representa um pacto pela bacia, visando a utilização de seus recursos
naturais, seguindo o princípio da sustentabilidade. Em todas as fases do estudo, a participação
da sociedade foi efetiva, tendo sido realizadas mais de dez oficinas regionais na região da
bacia.
CONVERSÃO DE MULTAS
Com relação à aplicação de recursos do projeto de conversão de multas ambientais na
revitalização do São Francisco, o Ibama, autarquia do MMA, mantém aberto até o dia 19 deste
mês o primeiro chamamento público para recuperação ambiental com foco nos recursos
hídricos na bacia do Velho Chico.
O objetivo é selecionar projetos de recomposição da vegetação nativa e fazer intervenções
necessárias à promoção da infiltração de água em áreas de recarga de aquíferos na bacia do
Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais.
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Neste ano, o Ministério do Meio Ambiente criou várias unidades de conservação (UCs) na
região de Caatinga do Velho Chico, na Bahia. Em abril, foi publicado o decreto de oficialização
do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, uma UC de proteção integral com 349 mil hectares.
Contígua ao parque, foi instalada também uma Área de Proteção Ambiental (APA) com mesmo
nome e 505 mil hectares. Juntas, as duas unidades somam 854 mil hectares entre os
municípios de Sento Sé, Campo Formoso, Sobradinho, Juazeiro e Umburanas, no semiárido da
Bahia.
A região conhecida como Boqueirão da Onça é um dos últimos remanescentes contínuos de
Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro do qual restam apenas cerca de vinte por cento da
cobertura nativa. As UCs têm, entre outras finalidades, a de proteger o habitat da onçapintada, o maior felino das Américas.
Já em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o MMA criou mais duas unidades de
conservação na região de Caatinga do São Francisco. O Refúgio de Vida Silvestre da ArarinhaAzul, com 29,2 mil hectares, e a APA da Ararinha-Azul, com 90,6 mil hectares, as duas nos
municípios de Juazeiro e Curaçá, na Bahia. Elas buscam conciliar os objetivos de conservação
de remanescentes de caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, com o programa de
reintrodução da Ararinha-Azul na natureza, espécie também em extinção.
Todas essas unidades de conservação têm papel chave na segurança hídrica regional.
Importantes nascentes localizadas nos planos mais altos irrigam o solo seco do sertão,
garantindo condições de vida para comunidades urbanas e rurais. Essa função acaba
contribuindo, também, para a saúde do São Francisco.
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SAIBA MAIS
O rio são Francisco foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501, pelos viajantes Américo
Vespúcio e André Gonçalves, a serviço do Reino de Portugal. Os índios, que já habitavam a
bacia do rio São Francisco, o chamavam o rio de Opará, que significa rio-mar. Após a chegada
de Vespúcio, o nome logo foi alterado para rio São Francisco em homenagem ao dia de São
Francisco de Assis. Com a expansão do plantio da cana-de-açúcar no litoral do Nordeste, as
margens do rio passaram a ser ocupadas para a criação de gado, o que levou o rio a ser
chamado também de rio dos Currais.
Apelidado carinhosamente hoje de Velho Chico, o rio é um dos mais importantes cursos d'água
do Brasil. É conhecido por "rio da integração nacional". Passa por cinco estados e 521
municípios, sendo sua nascente geográfica na serra da Canastra, no município de São Roque
de Minas, centro-oeste de Minas Gerais. Seu percurso atravessa o estado da Bahia, fazendo
sua divisa ao norte com Pernambuco, bem como constituindo a divisa natural dos estados de
Sergipe e Alagoas e, por fim, deságua no oceano Atlântico, drenando uma área de
aproximadamente 641.000 quilômetros quadrados. Seu comprimento medido a partir da
nascente histórica é de 2.814 quilômetros.
Fonte: MMA

Nação não pode permitir retrocessos em garantias constitucionais, avalia
PGR
Raquel Dodge participou de Seminário que debateu os 30 anos da Constituição e a proteção
dos direitos socioambientais
04/10/2018
Foto: Leonardo Prado/Secom/PGR

Devemos cuidar para que não haja
retrocessos às normas constitucionais
que constituem um marco duradouro a
partir do qual só podemos avançar. A
afirmação foi feita na manhã desta
quarta-feira (3) pela procuradora-geral
da República, Raquel Dodge, na
abertura do Seminário “30 anos da
Constituição
Socioambiental".
Promovido pela Escola Superior do
Ministério Público da União (ESMPU), o
evento reuniu representantes de
entidades que atuam na defesa do meio
ambiente, além de personalidades como o ex-deputado Fabio Feldmann, um dos que
integraram a Assembleia Nacional Constituinte.
Durante o evento, a PGR lembrou avanços consolidados pela Carta Magna, que completa 30
anos nesta nesta sexta-feira (5). Destacou que os parlamentares que participaram da
elaboração da Constituição contribuíram para que fossem inseridos comandos no documento
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normativo que, hoje, são considerados progressistas, por representarem a visão de um mundo
melhor, desejado por todos. No entanto, alertou que a nação precisa manter ações em defesa
dos direitos fundamentais, dos direitos humanos e dos avanços em todas as políticas públicas.
“Acreditarmos que essa não é tarefa inglória, essa não é uma tarefa inútil. Por mais difícil que
seja, é uma tarefa necessária e fruto da liberdade humana. E é de liberdade e de dignidade que
falamos quando tratamos da Constituição de 1988”, ressaltou Raquel Dodge.
Nesse contexto, de acordo com a PGR, a causa socioambiental uniu duas ideias importantes: a
de que todos integram uma sociedade, fundada em direitos, e a de que é indispensável um
ambiente saudável para viver bem. Ao reafirmar o compromisso do Ministério Público Federal
na defesa do meio ambiente, citou os projetos que vêm sendo implementados para cumprir
esse objetivo. A criação do Instituto Global de Ministérios Públicos para o Meio Ambiente, o
lançamento da iniciativa Amazônia Protege e a participação inédita do MPF no Fórum Mundial
da Água foram algumas das atividades mencionadas. Outra ação importante desenvolvida é a
capacitação de procuradores para atuarem na negociação com grandes empresas responsáveis
por danos ao meio ambiente.
Para o secretário-executivo do Instituto Escolhas, Sérgio Leitão, por meio da Constituição
Federal de 1988 e da nova configuração e atuação do Ministério Público, foi possível que
“quem não era ouvido pudesse ser ouvido. Exatamente esse conjunto majestoso de
comunidades, de pessoas que, sendo parte deste país, não eram parte deste país porque assim
não eram entendidas”. Em relação a esse atuação, Sérgio Leitão destacou o esforço e
comprometimento de diversos membros do MPF, entre eles: Raquel Dodge, Luciano Mariz
Maia, Antônio Bigonha, Deborah Duprat, Aurélio Rios e Edmundo Dias – todos presentes ao
Seminário.
O diretor da ESMPU, João Akira, ressaltou que o objetivo do seminário é promover a reflexão
crítica sobre os 30 anos da Constituição, além de proteger os direitos socioambientais com
ênfase na atuação do Supremo Tribunal Federal na implementação de direitos coletivos das
comunidades indígenas e tradicionais.
Proteção das cavernas - Raquel Dodge recebeu, no início da noite, o ambientalista e exdeputado constituinte, Fábio Feldmann, para tratar de diversos temas ambientais. Entre eles, a
importância da proteção das cavernas. Embora o assunto tenha sido decidido na esfera
judicial, o ambientalista defende que esses locais carecem de maior proteção do ordenamento
jurídico. Feldmann destacou ainda a riqueza da biodiversidade subterrânea presente nas
cavernas.

Fonte: MPF
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Inema acata recomendação do MPF sobre ampliação do aeroporto de
Salvador (BA)
Segundo o MPF, o Instituto não pode conceder autorização para a construção de nova pista
capaz de comprometer a APA das Lagoas e Dunas do Abaeté
09/10/2018
Imagem: Stock Photos

O Instituto de Meio Ambiente e
Recursos
Hídricos
(Inema)
acatou a recomendação nº
01/2018 do Ministério Público
Federal na Bahia, emitida em 24
de abril, no sentido de não
conceder licença que autorize a
construção de nova pista de
pouso
e
decolagem
no
Aeroporto
Internacional
Deputado
Luís
Eduardo
Magalhães, em Salvador (BA).
O documento recomenda a não concessão, por parte do Instituto, de qualquer tipo de licença
ambiental para o início das obras, além da notificação ao MPF sobre a abertura de qualquer
processo administrativo referente ao assunto, tendo em vista que as obras afetariam
gravemente a Área de Preservação Ambiental (APA) Lagoas e Dunas do Abaeté – território que
não pertence à unidade aeroportuária.
De acordo com a recomendação, os impactos ambientais causados pela ampliação do
aeroporto comprometeriam entre 70% a 80% de duas unidades de conservação da natureza –
uma estadual, a APA das Lagoas e Dunas do Abaeté, e outra municipal, o Parque
Metropolitano e Ambiental Lagoas e Dunas do Abaeté – Parque das Dunas, tendo em vista que
essa área dificilmente conseguiria se manter em equilíbrio ecológico após a obra. Essas
unidades abrigam um dos últimos remanescentes de dunas e restinga em área urbana do
Brasil.
O Inema expediu, ainda, a Portaria nº 16.056, em 27 de abril, que concede licença de
regularização à concessionária apenas para a implantação de obras de melhorias de
infraestrutura dentro da atual área do sítio aeroportuário. Por isso, todas as intervenções de
engenharia a serem realizadas na unidade acontecerão somente nos limites pertencentes ao
aeroporto, sem interferências na APA Lagoas e Dunas do Abaeté.
Ainda segundo o Instituto, não há previsão de construção de uma nova pista de pouso e
decolagem, de operação independente, simultânea e paralela à pista principal já existente no
aeroporto. Em contrapartida, será construída uma área de pavimento flexível, de
aproximadamente 69.000 m², para os acostamentos, além da adequação da geometria das
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taxiways conectadas – faixas de pista em que a aeronave pode rolar de ou para um hangar,
terminal ou pista.
Inquérito Civil Público – nº 1.14.000.001777/2016-1
Fonte: MPF

MPF recomenda a Arquivo Nacional que elabore Plano de Combate a
Incêndio
Dificuldades financeiras para a manutenção da instituição alertam para os riscos da
conservação do acervo
11/10/2018
Lei áurea (Foto: Fotos públicas)

O Ministério Público Federal (MPF)
no Rio de Janeiro expediu
recomendação ao Arquivo Nacional
para que elabore, em até 90 dias, um
Plano de Prevenção e Combate a
Incêndio e Pânico, submetendo-o ao
Iphan e ao Corpo de Bombeiros. Em
até 180 dias, o Arquivo Nacional
deverá também elaborar Plano de
Gerenciamento
de
Riscos
e
implementar em até um ano. As
recomendações do MPF são parte do
Inquérito
Civil
nº
1.30.001.002793/2017-53 instaurado para apurar as dificuldades financeiras na manutenção
do trabalho no Arquivo Nacional após revisão orçamentária.
O Arquivo Nacional é uma unidade departamental do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, responsável pela preservação e acesso à informação pública produzida por órgãos
administrativos federais para apoiar as decisões governamentais de caráter políticoadministrativo, o cidadão na defesa de seus direitos e incentivar a produção de conhecimento
científico e cultural, além de ser órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de
Arquivos (SIGA).
Como principal instituição arquivística do País e referência internacional na área, o Arquivo
Nacional foi transferido, em 2004, para o prédio construído no século XIX, onde funcionou a
Casa da Moeda (1868-1983), situado à Praça da República, 173, no Centro do Rio de Janeiro.
No local, estão custodiados documentos raros da história do Brasil, como a Lei Áurea, os Autos
da Devassa, arquivos da ditadura, entre outros.
“A ocorrência de incêndios – um dos perigos a que está exposto o patrimônio cultural – tem se
mostrado de enorme frequência em instituições que guardam a memória da nação brasileira,
como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1978), Capela São Pedro Alcântara (2011),
o Arquivo Público do Estado de São Paulo (2012), o Memorial da América Latina (2013), o
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Centro Cultural Liceu de Artes e Ofícios (2014), o Museu da Língua Portuguesa (2015) e,
recentemente, o Museu Nacional (2018)”, relatou o procurador da República Renato
Machado, na recomendação.
Dificuldades orçamentárias - O valor do orçamento anual do Arquivo Nacional não inclui os
recursos necessários para a adequação do prédio F, de oito pavimentos, na sede do Rio de
Janeiro, onde estão guardados 90% do acervo da instituição, após notificação do Corpo de
Bombeiros em 2015.
No exercício de 2017, foi concedido um crédito suplementar na ordem de R$ 4 milhões, do
qual R$ 1,5 milhão estava destinado à licitação para implantação de parte do sistema contra
incêndio e pânico, para atender às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro.
Já no período de julho a dezembro de 2018, foi solicitado ao Ministério da Justiça o crédito
suplementar na ordem de R$ 6 milhões para execução de parte do sistema contra incêndio e
pânico para atender às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: MPF

Plenário invalida proibição de transporte de animais vivos em Santos
(SP)
11/10/2018
Ao julgar procedentes as Arguições
de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 514 e 516, na
sessão desta quinta-feira (11), o
Plenário do Supremo Tribunal
Federal
(STF)
declarou
a
inconstitucionalidade de norma do
Município de Santos (SP) que vedava
o transporte de cargas vivas nas
áreas urbanas e de expansão urbana
do município.
As ações, de autoria da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e da
Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac),
respectivamente, questionavam os artigos 1º e 3º da Lei Complementar 996/2018 de Santos
(SP), que alterava o Código de Postura do Município (Lei 3.531/1968) para proibir o transporte
de cargas vivas nas áreas urbanas e de expansão urbana do município em gaiolas ou veículos.
As entidades afirmaram que a proibição inviabilizaria a atividade de exportação da produção
pecuária dos produtores rurais brasileiros por meio do Porto de Santos, além de ferir os
princípios constitucionais da livre concorrência e da livre iniciativa.
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Em abril deste ano, o ministro Edson Fachin (relator) concedeu liminares nas duas ações, a
serem referendadas pelo Plenário, para suspender a vigência dos dispositivos. Ele constatou a
presença dos requisitos necessários à concessão de medida cautelar: a plausibilidade jurídica
do pedido, uma vez que a regra questionada afrontou a competência da União para disciplinar
a matéria, e o perigo na demora da prestação jurisdicional, diante da chegada, na época, de
sete navios no território brasileiro com cargas vivas. “A demora no provimento trará graves
danos, tanto sob o prisma econômico, quanto sob o viés de proteção e bem-estar dos animais
envolvidos na atividade comercial”, afirmou na ocasião o ministro Fachin.
Na análise do referendo das liminares, na sessão de hoje, o relator manteve os fundamentos
de sua decisão monocrática. Segundo Fachin, o município não poderia ter legislado em matéria
de competência da União. Todos os ministros presentes à sessão referendaram as liminares e,
na sequência, concordaram em converter os referendos em julgamento de mérito, julgando
definitivamente procedente as ADPFs.
Fonte: STF

CNMP e MP do Mato Grosso assinam acordo que disponibiliza aplicativo
“Água para o Futuro”
Aplicativo mapeia e identifica irregularidades ambientais em nascentes de água
16/10/2018
O Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) e o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso (MP/MT)
celebraram nesta terça-feira, 16 de
outubro, na sede da ProcuradoriaGeral da República, acordo de
cooperação técnica que visa a
disponibilizar o aplicativo “Água para o
Futuro” para os ramos e unidades do
Ministério Público brasileiro. A
assinatura do acordo foi feita pela
presidente do CNMP, a procuradora-geral da República Raquel Dodge, e pelo procurador-geral
de Justiça do Mato Grosso, Mauro Benedito Pouso Curvo.
O aplicativo “Água para o Futuro”, desenvolvido pelo MP/MT, tem a finalidade de mapear e de
identificar irregularidades ambientais em nascentes de água. Segundo Dodge, a atuação em
defesa do meio ambiente enfrenta diversos obstáculos e dificuldades, mas ações como essas
mostram que muitos resultados positivos já foram alcançados. Para Benedito Curvo, com o uso
da tecnologia é possível fiscalizar de forma diferente e mais eficiente. “A partir da inteligência

33

artificial, acredito que o combate às ilegalidades está baseado na prevenção, o que evita
gastos e retrabalho”, enfatizou.
Por meio do acordo, pretende-se alcançar a promoção e a ampliação do uso do aplicativo,
visando ao desenvolvimento de ações conjuntas e de apoio mútuo às atividades relativas ao
mapeamento e à identificação de irregularidades ambientais em nascentes. Também haverá a
disponibilização da plataforma “Água para o Futuro” aos interessados, de forma a potencializar
as ações de preservação das nascentes de água, respeitadas a unidade, indivisibilidade,
independência e autonomia institucionais de cada ramo do Ministério Público brasileiro.
O acordo, ainda, estimula ações de divulgação do aplicativo “Água para o Futuro”, com o
objetivo de dar conhecimento à população sobre os meios disponíveis para alimentar o
cadastramento e a identificação de irregularidades ambientais em nascentes de água.
Ademais, o documento tem a intenção de promover ações de estímulo à participação de
entidades públicas envolvidas em atividades relacionadas à fiscalização ambiental e à aplicação
das medidas administrativas cabíveis.
A Comissão do Meio Ambiente (CMA/CNMP), por meio da membro auxiliar Tarcila Santos
Britto Gomes, e o coordenador do Projeto Água para o Futuro no MPE/MT, Gerson Natalício
Barbosa, são os responsáveis pela execução do plano de trabalho e acompanhamento das
ações referentes a cooperação técnica. A adesão das demais unidades e ramos dos Ministérios
Públicos brasileiros é possível por meio da celebração de Termo de Adesão, firmado entre o
CNMP e o interessado.
Foto: Antonio Augusto/Secom/PGR

Fonte: CNMP
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Recuperação de área degradada não exime responsável pelo dano
ambiental de pagar indenização
MPF defende sanção cumulativa a réu que construiu obras em área de preservação
permanente às margens do Rio Paraná
19/10/2018
O responsável por dano ambiental
pode ser obrigado não apenas a
recuperar a área degradada como
também a pagar indenização. Essas
sanções cumulativas, defendidas pelo
Ministério Público Federal (MPF),
foram confirmadas pela 2ª Seção do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região
(TRF3) no caso de um dono de terreno
de
loteamento
que
surgiu
clandestinamente às margens do Rio
Paraná, no município de Rosana (SP).
Em ação civil pública ajuizada pelo MPF, a primeira instância havia condenado o réu a demolir
e a remover as obras construídas em área de preservação permanente – faixa marginal de
cinco a quinhentos metros ao longo dos cursos d'água. Também havia determinado o
reflorestamento e execução de um projeto de recuperação ambiental.
Entretanto, a sentença isentou o réu do pagamento de indenização. Tanto o MPF como o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recorreram
e obtiveram, no TRF3, a inclusão de mais essa sanção. A indenização pelos danos ambientais
deverá ser calculada com a realização de perícia.
"Não basta a mera recuperação de uma área degradada", afirmou o MPF na 3ª Região, ao
contestar recurso do réu para não pagar a indenização. "Quando alguém implanta um projeto
de recuperação de uma área desmatada e executa este projeto não está ressarcindo
integralmente o prejuízo, pois o tempo de regeneração representa uma perda irreparável",
justificou.
Na decisão, a 2ª Seção do TRF3 cita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a
reparação ambiental deve se dar de maneira completa: "A condenação na obrigação de
recuperar a área de vegetação suprimida não exclui o dever de indenizar, até mesmo diante da
conclusão de que também se deve reparar o dano verificado entre a lesão e o
restabelecimento do ambiente afetado".
A cumulação de sanções, de acordo com essa decisão, "evita o enriquecimento ilícito, já que a
mera reparação do ecossistema afetado fomentaria a prática de ilícitos contra o meio
ambiente".
Fonte: MPF
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Portaria institucionaliza Portal do Licenciamento
Plataforma reúne informações do Ibama e de órgãos estaduais sobre licenciamento ambiental
em todo o país
19/10/2018
Brasília - O Ministério do Meio Ambiente
(MMA)
publicou
portaria
que
institucionaliza o Portal Nacional do
Licenciamento Ambiental (PNLA), que
recepciona as informações sobre o
licenciamento ambiental provenientes dos
órgãos executores do licenciamento
ambiental.
Acesse aqui o Portal
A medida contribui para a transparência.
Com a disponibilização dos dados, o PNLA facilita o acesso público às informações sobre o
licenciamento ambiental, seus conceitos, procedimentos e dados de processos administrativos
de licenciamento ambiental em todas as esferas de governo. Contribui, assim, para a
democratização do acesso à informação.
A iniciativa propicia a articulação entre os órgãos licenciadores. Além disso, fortalece o Sistema
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e consolida o Sistema Nacional de Informação sobre
Meio Ambiente (SINIMA), estimulando a valorização da relevância do processo de
licenciamento ambiental como ferramenta de controle social em prol da qualidade ambiental.
O PNLA
Coordenado pelo Departamento de Articulação Institucional (DAI) do MMA, o Portal fornece
consulta online em tempo real a processos de licenciamento ambiental em todo o país. O
PNLA inclui dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e dos órgãos ambientais dos estados e do Distrito Federal. Os municípios
serão integrados ao processo por meio de um novo módulo que está em fase de elaboração.
Por meio do Portal, é possível verificar informações ambientais referentes a uma coordenada
geográfica através do sistema “Checar Coordenadas”, além de baixar publicações, artigos,
dissertações e teses acadêmicas sobre licenciamento ambiental. Por isso, instituições
financeiras e de ensino, órgãos públicos, empresas e pessoas físicas estão entre as que mais
consultam o Portal.
Fonte: MMA
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Combate ao desmatamento ilegal: termo de cooperação formaliza
parceria entre MPF, MMA, Ibama e ICMBio
Objetivo é promover ações administrativas e judiciais de responsabilização civil dos
desmatadores
24/10/2018
O Ministério Público Federal (MPF), o
Ministério do Meio Ambiente
(MMA), o Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e o Instituto
Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) assinaram
acordo de cooperação técnica para
promover ações administrativas e
judiciais de responsabilização civil
contra
desmatamentos
ilegais
registrados na Amazônia e no
cerrado. O acordo formaliza a parceria entre as instituições, que desenvolvem trabalho
conjunto desde novembro do ano passado, quando foi lançado o projeto Amazônia Protege.
Até agora, a iniciativa resultou na instauração de 1.088 ações civis públicas contra mais de mil
réus, responsáveis pelo desmatamento ilegal de cerca de 151 mil hectares na Amazônia entre
2015 e 2016.
O acordo de cooperação técnica foi assinado por Raquel Dodge, procuradora-geral da
República; Edson Duarte, ministro do Meio Ambiente; Suely de Araújo, presidente do Ibama; e
Paulo Henrique Carneiro, presidente do ICMBio. O documento traz a metodologia de trabalho
para identificação das áreas de desmatamento ilegal na Amazônia e no cerrado, destacando as
responsabilidades de cada parceiro.
O Ibama é responsável por processar as informações georreferenciadas para caracterizar o
desmatamento ilegal, fazer o cruzamento de dados e produzir mapas dos polígonos com
supressão de vegetação. Já a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF (4CCR)
recebe os dados, faz a análise e envia as informações para os procuradores da República que
irão ajuizar as ações civis. Nas ações de responsabilização civil, o MPF pede indenização pelos
danos materiais causados pelo desmatamento e reparação ambiental da área afetada.
Ao assinar o acordo, Ibama e ICMBio reafirmam o compromisso de promover a
responsabilização administrativa pelos danos causados ao meio ambiente. Já o MMA e a chefia
do MPF se comprometem a acompanhar a execução da parceria e a garantir as condições
administrativas para que o trabalho seja efetivo. O termo não prevê repasse ou transferência
de recursos e terá vigência de dois anos e meio, prorrogáveis por igual período.
Amazônia Protege – Lançado em novembro de 2017, o Amazônia Protege desenvolveu
metodologia que usa imagens de satélite e cruzamento em bancos de dados públicos para
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identificar e processar, na esfera civil, todos os responsáveis por desmatamentos ilegais com
área igual ou superior a 60 hectares na Floresta Amazônica. As imagens de satélite periciadas
pelo Ibama e pelo MPF mostram com precisão as áreas desmatadas.
A primeira fase do projeto analisou imagens de satélite registradas entre 2015 e 2016. As
ações cobram na Justiça indenizações que ultrapassam os R$ 2,4 bilhões. A fase 2 – que foi
lançada em junho deste ano e analisou as imagens de satélite de 2016 e 2017 – resultou na
identificação de 1.550 polígonos de desmatamento com extensão igual ou superior a 60
hectares. Ao todo, 2,3 mil pessoas ou empresas foram associadas à supressão ilegal de
vegetação, com as indenizações estimadas em R$ 2,6 bilhões.
A responsabilização civil dos desmatadores tem o objetivo de retirar o interesse econômico da
grilagem e do desmatamento, impedir a regularização futura das áreas e combater, de forma
mais efetiva e global, esse fenômeno. As informações sobre as ações e as áreas estão
disponíveis para consulta pública na internet. A iniciativa é coordenada pela Câmara de Meio
Ambiente
e
Patrimônio
Cultural
do
MPF.
Saiba
mais:
http://www.amazoniaprotege.mpf.mp.br/
Íntegra do acordo de cooperação técnica
Foto: Fotos Públicas

Fonte: MPF
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Cidades do NE ganham edital do FNMA
Fundo divulga lista de projetos selecionados, voltados para a redução da vulnerabilidade à
mudança do clima em áreas urbanas. Ao todo, R$ 6,1 milhões serão investidos
26/10/2018

Crédito: Nelson Yoneda/MMA

Brasília - O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) divulgou nesta sexta (26) os 14 projetos
de iniciativas socioambientais para a redução de vulnerabilidade à mudança do clima em áreas
urbanas que serão beneficiados pelo edital de R$ 5,5 milhões lançado em junho. Ao todo, o
edital recebeu 205 propostas, das quais 25 foram selecionadas pelo Conselho Deliberativo do
FNMA.
Confira aqui os projetos selecionados
Os recursos disponíveis, agora da ordem de R$ 6,1 milhões, são suficientes para o apoio a 14
projetos. Caso algum se desclassifique, o próximo da lista passa a ser contemplado. Até o 19º
colocado, todos estão em municípios nordestinos. O primeiro colocado é da Bahia, o segundo,
de Pernambuco, e o terceiro, da Paraíba.
O objetivo do FNMA é apoiar financeiramente projetos que tenham como meta o uso racional
e sustentável de recursos naturais – incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da
qualidade ambiental no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira.
PROJETOS
Cada projeto poderá receber entre R$ 300 mil e R$ 500 mil, não reembolsáveis. O prazo de
execução é de, no mínimo, 18 meses e, no máximo, 36 meses. Os temas abordados são: áreas
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verdes urbanas e gestão de áreas legalmente protegidas; manejo de água e segurança hídrica;
agricultura urbana, segurança alimentar e nutricional.
O edital previa uma consulta junto aos moradores dos municípios para identificar os temas
mais sensíveis. “As prefeituras tiveram que fazer um diagnóstico junto aos moradores, por
meio de oficinas ou audiência pública, sobre quais temas eram mais urgentes em cada
localidade”, explicou a diretora substituta do Departamento do FNMA no Ministério do Meio
Ambiente, Miriam Miller.
Fonte: MMA

Ministro extingue ADI contra lei estadual que regulamenta vaquejadas na
Bahia
07/11/2018
O ministro Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso julgou extinta, sem
julgamento de mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5710, na qual a
Procuradoria-Geral da República (PGR) questionava a Lei 13.454/2015 do Estado da Bahia, que
reconhece a vaquejada como atividade esportiva. De acordo com o relator da ADI, o
questionamento foi feito em face da redação até então vigente do artigo 225 da Constituição
Federal. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional (EC) 96, de junho de 2017, houve
alteração no parâmetro de controle.
Segundo explicou o relator, apesar de mantida a redação do inciso VII do parágrafo 1º do
artigo 225 da Constituição Federal – que impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna e
a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade –, a EC 96/2017 incluiu o parágrafo
7º do dispositivo para considerar que não são cruéis as práticas desportivas que utilizem
animais, desde que reconhecidas como manifestações culturais e nas condições que especifica.
Barroso lembrou que a questão da prejudicialidade das ações diretas em virtude da alteração
substancial do parâmetro de controle não é inédita na Corte. “Ao contrário, trata-se de
questão recorrentemente enfrentada. Tampouco é inédita a específica prejudicialidade em
virtude da alteração promovida pela EC 96/2017. Em duas oportunidades recentes, deparou-se
a Corte com ações diretas também propostas pela Procuradoria-Geral da República em face de
lei estaduais envolvendo a temática da vaquejada. Em ambas, o relator, ministro Marco
Aurélio assim assentou, ao decretar a perda de objeto dos feitos", explicou.
Fonte: STF
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CNMP realiza seminário que discute os aspectos técnicos e legais da
Operação Mata Atlântica em pé
20/11/2018
O Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) realiza, em Brasília, no dia 4 de
dezembro, o seminário “Mata Atlântica em
pé: fiscalização e recuperação ambiental”. O
evento é promovido pela Unidade Nacional
de Capacitação do Ministério Público
(UNCMP) e voltado a membros dos
Ministérios Públicos estaduais e parceiros
envolvidos na Operação Nacional Mata
Atlântica em pé.
O seminário irá discutir as principais dificuldades e aspectos técnicos e legais relacionados à
Operação Mata Atlântica. O objetivo é fortalecer a atuação articulada dos MPs dos estados,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), polícias
ambientais e órgãos públicos ambientais estaduais para a manutenção e recuperação da Mata
Atlântica.
No início deste mês, a UNCMP enviou convite aos membros dos MPs e aos parceiros
envolvidos na operação. Por meio do documento, foi estipulado o prazo de confirmação no
seminário até o dia 29 de novembro.
A solenidade de abertura do evento será realizada às 8h30. As atividades prosseguem até as
17h30. No início, cada um dos representantes dos estados terá cinco minutos para relatar as
dificuldades e os desafios na efetividade da Operação Mata Atlântica em pé.
Entre outros assuntos, constam na programação exposições e apresentação de problemáticas
referentes a assuntos como a especialidade da Lei da Mata Atlântica e a impossibilidade de
consolidação de áreas desmatadas a partir de 26 de setembro de 1990; as hipóteses de prisão
em flagrante e a responsabilidade penal nas infrações contra a Mata Atlântica; aspectos
técnicos da recuperação ambiental das áreas desmatadas de Mata Atlântica; e a valoração dos
danos ambientais em desmatamentos da Mata Atlântica.
O seminário será concluído com a elaboração do planejamento para 2019 da segunda fase da
Operação Mata Atlântica em pé.
Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail uncmp@cnmp.mp.br
Veja aqui a programação
Fonte: CNMP
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Procuradores-gerais de 16 países aprovam estatuto do Instituto Global
do Ministério Público para o Ambiente
Documento foi aprovado em menos de um ano após o anúncio da criação pela procuradorageral da República e presidente do CNMP, Raquel Dodge
26/11/2018
Procuradores-gerais de 16 países aprovaram,
neste domingo (25), em Brasília, o estatuto
do Instituto Global do Ministério Público para
o Ambiente. Foram cerca de cinco horas de
debates para definição do texto final que
define a natureza, âmbito, sede, objetivos,
membros participantes, entre outros
aspectos. Idealizadora do instituto, a
procuradora-geral da República e presidente
do CNMP, Raquel Dodge, afirmou que a
questão ambiental está interconectada e, por isso, sua proteção deve ser intercontinental.
“Trabalhar pelo ambiente não é uma escolha ideológica, mas um dever humanitário, previsto,
inclusive, no Artigo 225 da Constituição brasileira, que estabelece o direito do cidadão ao
ambiente ecologicamente equilibrado”, pontuou.
Convidado para a reunião, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin,
que faz parte do Instituto Judicial Global do Ambiente, falou sobre a agilidade da aprovação do
estatuto. “O Judiciário demorou quatro anos para criar sua entidade. Raquel Dodge conseguiu,
em menos de um ano, transformar a ideia em realidade no âmbito do Ministério Público. A
criação do instituto, que desempenhará grandes funções, mostra o compromisso dos MPs com
a sociedade”, enfatizou o ministro. O momento é histórico, segundo Nívio de Freitas Filho,
coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão (6CCR) do MPF, que trata da temática
ambiental e do Patrimônio Cultural. “O instituto permitirá atuação conjunta dos MPs contra
crimes ambientais. Nesta área o crime também não tem fronteiras, por isso, é importante que
o combatamos por meio da cooperação entre os países”, enfatizou.
De acordo com estatuto aprovado, o instituto tem como missão apoiar o papel do Ministério
Público, nas esferas civil e criminal, no desenvolvimento, na implantação, na aplicação e
execução da legislação ambiental e na promoção da norma jurídica sobre o ambiente e da
distribuição equitativa dos ônus e benefícios ambientais. Serve também ao interesse público,
sendo uma associação sem fins lucrativos e de caráter beneficente.
Para o procurador-geral da Bolívia, Fausto Juan Lanchipa Ponce, o Instituto Global do MP para
o Ambiente representa benefício para toda a humanidade. “Por isso, devemos, como
representantes do Ministério Público, colocar todos os esforços e nossa capacidade em favor
do meio ambiente visando sua proteção”, disse durante os debates. Já o procurador-geral de
Guiné-Bissau, Bacar Biai, destacou que a iniciativa de se criar o instituto é de suma importância
porque é um dever do Estado proteger o ambiente e reconhecer o MP como o órgão
competente em sua defesa. “Entendo que a prevenção e a proteção ao meio ambiente tem de
42

ser uma batalha para além dos limites das fronteiras. Por isso, esse esforço de diferentes MPs
nos encoraja a lutar contra os danos ambientais e pela proteção ao ambiente”.
Também participaram da reunião a representante da Comissão Permanente do Meio
Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural (Copema), Andressa de Oliveira
Lanchottio, o presidente e o vice da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público
de Meio Ambiente, Luís Fernando Barreto e José Eduardo Ismael Lutt. “Com a
interdisciplinaridade e a globalização, ter uma construção coletiva do Instituto Global do MP
para o Ambiente, com a participação de vários países enriquece o nosso trabalho. Esse tipo de
ação é essencial para se garantir o direito das pessoas, às vezes, anônimas, que não são visíveis
para a Justiça e para a sociedade”, ressaltou Luís Fernando.
Íntegra do Estatuto
Fonte: CNMP

Ministérios Públicos de 17 estados assinam acordo de adesão para o uso
do aplicativo “Água para o Futuro”
26/11/2018
O Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) celebrou nesta segunda-feira, 26 de
novembro, acordo de adesão ao termo de
cooperação técnica que disponibiliza o
aplicativo “Água para o Futuro” com 17
unidades dos Ministérios Públicos Estaduais e
com o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios (MPDFT). O acordo foi firmado
pela procuradora-geral da República e
presidente do CNMP, Raquel Dodge, e pelos
representantes dos MP’s durante o “V Seminário Internacional Água, Floresta, Vida e Direitos
Humanos”, na sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília.
Foram signatários do acordo de adesão os Ministérios Públicos Estaduais do Acre (MP/AC),
Amapá (MP/AP), Amazonas (MP/AM), Alagoas (MP/AL), Espírito Santo (MP/ES),
Maranhão(MP/MA), Minas Gerais (MP/MG), Mato Grosso do Sul (MP/MS), Pará (MP/PA),
Paraná (MP/PR), Pernambuco (MP/PE), Rio de Janeiro (MP/RJ), Rio Grande do Norte (MP/RN);
Rio Grande do Sul (MP/RS), Rondônia (MP/RO), Roraima (MP/RR) e Tocantins (MP/TO); além
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
O aplicativo “Água para o Futuro” foi desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Mato
Grosso e tem a finalidade de mapear e de identificar irregularidades ambientais em nascentes
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de água. O CNMP celebrou o acordo de cooperação com o MP/MT em outubro de 2017. Por
meio do acordo, pretende-se alcançar a promoção e a ampliação do uso do aplicativo, visando
ao desenvolvimento de ações conjuntas e de apoio mútuo às atividades relativas ao
mapeamento e à identificação de irregularidades ambientais em nascentes.
Painel Água para o Futuro
Após a assinatura do acordo de adesão, foi realizado o painel “Água para o Futuro – Nascentes
e Fauna”, presidido pelo conselheiro do CNMP Fábio Stica Bastos. Participaram do painel o
promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Gerson Barbosa
(MP/MT); a professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Christine
Strussmann; e a procuradora da República no Rio Grande do Sul, Anelise Becker (MP/RS).
Segundo o promotor de Justiça e coordenador do projeto “Água para o Futuro”, Gerson
Barbosa, a iniciativa envolve nascentes da área urbana de Cuiabá e busca a proteção das
nascentes da área urbana. “Quando pensamos no projeto não tínhamos ideia do tamanho do
problema, porque não tínhamos uma base de dados consistente. Buscamos, então, a união do
conhecimento científico com a resolutividade do Ministério Público. Criamos uma base de
dados confiável e fizemos o uso de tecnologia de ponta que permite identificação de
nascentes”, explicou Barbosa. Sobre as iniciativas relacionadas ao projeto “Água para o
Futuro”, ele ainda complementou: “Fizemos um concurso, uma página no Facebook, um site e
um aplicativo”.
A professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Christine Strussmann falou
sobre o impacto da recuperação e da proteção das nascentes para a preservação da fauna
local de Cuiabá. Ela citou alguns casos de espécies animais que convivem no ambiente urbano
da capital mato-grossense e estão sendo prejudicadas pela destruição das nascentes. Já a
procuradora da República do Rio Grande do Sul Anelise Becker (MP/RS) abordou a gestão
pesqueira no Brasil: “Precisamos pensar sobre o que é a pesca e sobre como é a nossa
intervenção nesse ecossistema complexo dos peixes”, defendeu. Segundo Becker, a pesca
convive com o mito de que os recursos oceânicos não se esgotam e é impactada pela falta de
gestão do uso dos recursos pesqueiros. Ela ilustrou a fala citando os casos do colapso da
sardinha e tainha, e a atuação do Ministério Público para evitar a extinção das espécies.
Programação
O V Seminário Internacional Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos é promovido pelo CNMP,
pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Escola Superior do Ministério Público
(ESMPU) até esta terça-feira, 27 de novembro. Em três painéis, que ocorrerão ao longo do dia,
autoridades e especialistas do Brasil, da Colômbia, da França, do Peru e de Camarões vão
tratar dos avanços e desafios da proteção das florestas no direito comparado.
O magistrado da Suprema Corte da Colômbia Luís Armando Tolosa vai abordar a decisão do
Tribunal colombiano que considerou que a Amazônia tem os mesmos direitos que um cidadão.
A decisão, inédita, foi dada em abril deste ano, após os ministros julgarem uma ação
impetrada no tribunal Superior de Bogotá por uma organização não governamental
representando os jovens.
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Veja aqui a programação do dia 27.
Veja aqui as fotos da assinatura.
Foto: Sergio Almeida (Ascom/CNMP).
Fonte: CNMP

Especialistas defendem convergência de tecnologias,
regulatórios e biodiversidade para preservar a Amazônia

avanços

O papel do diálogo entre diferentes setores da sociedade em favor da sustentabilidade foi abordado no
V Seminário Internacional: Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos

27/11/2018
“Nosso grande desafio está na imaginação.
Por que nós, tropicais, não exploramos nossa
biodiversidade? Nosso desafio está aí”. A
provocação foi lançada pelo climatologista
Carlos Nobre, doutor em meteorologia, pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Ele falou sobre a convergência de tecnologias
e biodiversidade, no painel “A Proteção das
Florestas na Perspectiva Científica e Jurídica”,
no V Seminário Internacional: Água, Floresta,
Vida e Direitos Humanos, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), pela
Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Escola Superior do Ministério Público (ESMPU),
na sede da PGR em Brasília, nesta terça-feira, 27 de novembro.
Ao falar do contraste entre infraestrutura “verde” – modelo de expansão de áreas protegidas
na Amazônia – e infraestrutura “cinza” – modelo econômico de exploração intensiva dos
recursos naturais –, Carlos Nobre chamou atenção para a “Terceira via Amazônica”. O cientista
defendeu o modelo que permite a instrumentalização da biodiversidade brasileira pela 4ª
revolução tecnológica, para o fomento de um modelo econômico favorável à preservação da
Amazônia e ao bem-estar dos povos da floresta.
O pesquisador reconheceu que extrair economia da maior floresta tropical do mundo ainda é
um desafio complexo, mas destacou que iniciativas pioneiras já apresentam modelos
sustentáveis na região, como a extração do açaí. Segundo Carlos Nobre, atualmente, mais de
40 produtos são derivados da fruta, criando uma escala de produção que possibilita o replantio
de áreas desmatadas e gera empregos que estão em acordo com as leis trabalhistas brasileiras.
A convergência de agendas climáticas para a criação de ações sustentáveis também foi
apontada como estratégia bem-sucedida por Carole Saint-Laurent, diretora da União
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Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Em meio a dados crescentes de
desmatamento de florestas nativas, ela falou sobre a urgência da união de políticas públicas ao
aperfeiçoamento normativo na proteção do meio ambiente. Para Carole Saint-Laurent, a
adoção de uma agenda única para o enfrentamento de questões de meio ambiente e direitos
humanos deve ser priorizada por diferentes setores da sociedade civil. “O enfrentamento das
agendas e políticas públicas climáticas de forma isolada tende a trazer resultados menos
efetivos, enfraquecendo as ações”, explicou a diretora da UICN.
Avanços Jurídicos
A criação de uma estrutura jurídica de proteção ao meio ambiente em países latinoamericanos foi apontada pelos participantes como fator determinante na estruturação de
políticas climáticas para os próximos anos.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin destacou o aumento da
visibilidade da questão climática no cenário internacional, subsidiada pelas recentes mudanças
no direito brasileiro, que transformaram o tratamento dessas questões. “Há 15 anos não
debatíamos esse tema. O resto do mundo mesmo ainda não debate. Está debatendo por
influência do Brasil”, ressaltou. Entre as mudanças, ele mencionou a consolidação do princípio
in dúbio pro nature, que institui interpretação favorável à natureza, quando há dúvida na
aplicação da lei nos tribunais brasileiros.
Outro marco na criação de dispositivos de enfrentamento aos danos ambientais foi o
reconhecimento da natureza como sujeito de direito em constituições latino-americanas. Ao
falar sobre a estrutura do Judiciário da Colômbia, o ministro da Corte Suprema do país Luiz
Armando Tolosa ressaltou o dispositivo incluso na constituição colombiana, de 1991, como
uma ruptura essencial para impulsionar mudanças culturais na temática do clima. Para ele, o
reconhecimento do meio ambiente como sujeito de direito sinaliza a maior valorização de uma
visão mais participativa e igualitária. “Temos que superar este conceito que somos donos do
mundo e partir para a visão de que a natureza passa também a ser um sujeito de direito e, por
isso, também tem direito à liberdade. Se não protegemos a natureza, não podemos falar de
democracia”, enfatizou Tolosa.
Amazônia Protege
Durante o evento, a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público
Federal (4CCR/MPF) apresentou o projeto Amazônia Protege, que utiliza tecnologia de
georreferenciamento e bases de dados para cruzamento de informações que levem às áreas
desmatadas.
O secretário executivo da 4CCR, procurador da República Daniel Azeredo, explicou que a
plataforma ataca um dos maiores obstáculos no combate ao desmatamento: a identificação do
verdadeiro autor do desmatamento. “Ir à campo não ajuda na identificação. Muitas vezes,
multas de R$ 50 milhões geradas para pessoas que sequer têm CPF”, esclareceu Azeredo.
Com informações da Secom/PGR | Foto: Leonardo Prado - Secom/PGR
Fonte: CNMP
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Países negociam ações para conter aquecimento global
Conferência do Clima começa na próxima segunda-feira (3), na Polônia. Espaço Brasil no evento
apresentará políticas ambientais desenvolvidas em território nacional.

30/11/2018

Crédito: Gilberto Soares/MMA

Brasília - O Brasil e mais de 190 países trabalharão em nova rodada de negociações de
medidas para conter o aquecimento global e os impactos associados, como secas, queimadas e
enchentes. A partir desta segunda-feira (3), começa a Conferência do Clima (COP-24), em
Katowice, na Polônia. A reunião segue até 14 de dezembro, com a missão de avançar nos
acordos internacionais para conter o aumento da temperatura média do Planeta.
O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, chefiará a delegação brasileira na segunda
semana do evento, entre 10 e 14 de dezembro. Nesse período, Duarte representará o Brasil no
Segmento de Alto Nível da COP-24 e conduzirá reuniões com representantes de outros
governos e de organizações internacionais.
Além disso, o Espaço Brasil na COP-24 sediará uma série de eventos para apresentar à
comunidade internacional as políticas brasileiras da área ambiental. Com o objetivo de
envolver setor público e privado e sociedade civil na ação climática, o pavilhão foi montado
pelo governo federal na área de exposições da Conferência e terá programação ao longo das
duas semanas do evento.
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ESFORÇO MUNDIAL
O principal objetivo da Conferência será avançar nas normas que vão tirar do papel o Acordo
de Paris, um esforço mundial para limitar o aumento da temperatura do Planeta. Essas
diretrizes formam o livro de regras que está em negociação na COP-24. A aprovação do
documento depende de consenso entre os países que formam a Convenção das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima.
O financiamento está entre as questões que precisam ser definidas. Em relação ao tema,
Brasil, África do Sul, Índia e China (grupo BASIC) ressaltaram, em declaração conjunta, a
importância do suporte financeiro para os países em desenvolvimento. Pelo Acordo, os países
desenvolvidos se comprometeram a mobilizar US$ 100 bilhões por ano, a partir de 2020.
A avaliação das metas de cada país também está em pauta. Atualmente, os compromissos de
cada nação compreendem períodos diferentes – cinco ou 10 anos. É necessário, porém,
uniformizar a forma como será analisado o cumprimento de cada uma dessas metas distintas,
além de definir o momento em que cada país terá de apresentar um novo compromisso.
Nesse contexto, a meta do Brasil propõe ações para todos os setores da economia, desde o
segmento de energias renováveis até ações de restauração florestal. Por meio dessas medidas,
o compromisso é reduzir 37% das emissões até 2025, com indicativo de cortar 43% até 2030,
ambos em comparação a 2005.
DIÁLOGO
Para facilitar o entendimento em relação à urgência da ação climática, a COP-24 também
marcará a etapa global do Diálogo Talanoa. Nessa instância, os representantes dos mais de 190
países participarão de uma rodada onde compartilharão o que têm feito para conter a
mudança do clima em seus próprios territórios e informarão o que consideram necessário para
fortalecer essa agenda.
A participação brasileira no Diálogo Talanoa será baseada em rodadas nacionais feitas, ao
longo desse ano, com diversos setores da sociedade. Representantes do setor público, de
governos subnacionais, do segmento empresarial, da sociedade civil e dos povos indígenas
participaram dessas discussões. Ao longo do processo, mais de 150 casos de boas ações na
área climática foram colhidos.
O Diálogo Talanoa foi introduzido pelo governo de Fiji, o pequeno país do Pacífico que presidiu
a Conferência do Clima de 2017. Na região, a palavra Talanoa é usada para designar um
diálogo inclusivo, participativo e transparente. Com foco na ação climática, esse conceito foi
lançado no ano passado para que, ao longo de 2018, os países fizessem seus diálogos – como o
Brasil fez – e levassem os resultados para a COP-24.
SAIBA MAIS
O Acordo de Paris foi fechado pela comunidade internacional em dezembro de 2015. Em vigor
desde novembro de 2016, o pacto buscar manter o aumento da temperatura média global
abaixo de 2°C, com esforços para limitar esse aumento a 1,5°C. Para atingir esse objetivo, cada
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país apresentou sua meta de corte de emissões, a chamada Contribuição Nacionalmente
Determinada (NDC).
Fonte: MMA
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PUBLICAÇÕES


Portaria nº 373 de 19 de Setembro de 2018 - Institui procedimento para
sistematização e aferição das informações sobre as áreas autorizadas de supressão
vegetativa de acordo com a Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil ao
Acordo de Paris <ver publicação>



Lei nº 13.683 de 19 de Junho de 2018 - Altera as Leis nºs 13.089, de 12 de janeiro de
2015 (Estatuto da Metrópole), e 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana <ver publicação>



Conservação Estratégica – Documento de Trabalho (Abr. 2018) – Os valores dos
serviços ecossitêmicos dos manguezais brasileiros, instrumentos econômicos para a
sua conservação e o estudo de caso do Salgado Paraense <ver publicação>



Decreto nº 9.336 de 5 de abril de 2018 - Cria o Parque Nacional do Boqueirão da Onça,
localizado nos Municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho e Campo Formoso, Estado
da Bahia <ver publicação>



Decreto nº 9.337 de 5 de abril de 2018 - Cria a Área de Proteção Ambiental do
Boqueirão da Onça, localizada nos Municípios de Sento Sé, Juazeiro, Sobradinho,
Campo Formoso, Umburanas e Morro do Chapéu, Estado da Bahia <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>

JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA – DIREITO AMBIENTAL
SÚMULA N. 613
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
Primeira Seção, aprovada em 09/05/2018, DJe 14/05/2018 (Informativo n. 624).
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RECURSOS REPETITIVOS – DIREITO AMBIENTAL
Processo: REsp 1.133.965-BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção por
unanimidade, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 (Tema 405)
Ramo do Direito: DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO AMBIENTAL
Tema: Poder de polícia. Apreensão de veículo utilizado no carregamento de madeira sem
autorização. Art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998. Art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999.
Liberação condicionada ao pagamento de multa. Inviabilidade. Liberação condicionada ao
oferecimento de defesa administrativa. Possibilidade. Fiel depositário na pessoa do
proprietário. Tema 405.
Destaque: O art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/1999 (redação original), quando permite
a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o
que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/1998; entretanto, não há ilegalidade quando o
referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do
proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada
defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo,
mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm),
observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação
estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.).
Informações do Inteiro Teor: Cinge-se a controvérsia a analisar a compatibilidade entre as
disposições da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais - LCA) e a redação original do
Decreto n. 3.179/1999. É que o § 4º do art. 25 da LCA determina, de forma peremptória, a
alienação dos instrumentos do crime (compreendidos em sentido lato), mas, a seu turno, a
legislação infralegal possibilita a liberação dos veículos e embarcações apreendidos pela prática
de infração administrativa ambiental mediante pagamento de multa ou oferecimento de
defesa. A redação original do art. 2º, § 6º, inc. VIII, primeira parte, do Decreto n. 3.179/1999,
que prevê a possibilidade do pagamento de multa, constitui verdadeira inovação no
ordenamento jurídico, destituída de qualquer base legal, o que afronta os incs. IV e VI do art.
84 da CR/88. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e
simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Especialmente em
situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa seria incabível o
perdimento do bem. Para estes casos, é constitucional admitir que a apresentação de defesa
administrativa impeça a imediata alienação dos bens apreendidos, pois esta conclusão
necessariamente deve vir precedida da apreciação da demanda instaurada entre a
Administração e o infrator. E, neste sentido, por este interregno até a decisão, veículos e
embarcações ficariam depositados em nome do proprietário. Este recorte na ilegalidade do
Decreto n. 3.179/1999 (redação primeva) é tão importante que o superveniente Decreto n.
5.523/2005, o qual deu nova disciplina à matéria, acabou consagrando-a, de modo que "os
veículos e as embarcações utilizados na prática da infração, apreendidos pela autoridade
ambiental competente, poderão ser confiados a fiel depositário até a sua alienação". Além
disso, a aplicação da LCA deve observar as disposições do Código Penal e do Código de
Processo Penal (CPP). Segundo os arts. 118 e ss. do CPP, existem regras próprias, as quais
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também guardam consonância com o dever de promover o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. E estas regras, muito mais densas do que as da Lei n.
9.605/1998 e seus decretos, não permitem sob qualquer condição a alienação imediata de
veículos e embarcações utilizadas como instrumentos de crime. Este regramento também nada
dispõe sobre a possibilidade de deferimento da liberação do veículo ao proprietário que
assume sua guarda e conservação na condição de depositário fiel. Acontece que, ao contrário
da imediata restituição dos bens apreendidos ao proprietário ou sua alienação, a instituição da
liberação com ônus de depósito é perfeitamente compatível com as previsões dos arts. 118 e
ss. do CPP. Tem-se, aí, uma integração possível entre a norma do art. 25, § 4º, da LCA, na forma
como regulamentada pelo Decreto n. 3.179/1999 (na redação original e conforme o Decreto n.
5.523/2005), e o CPP. Por isto, pode ser plenamente aplicada a interpretação firmada nos casos
em que, além de infração administrativa, a conduta também pode ser enquadrada como crime
ambiental. Então, qualquer destino dado aos bens apreendidos, seja em razão de infração
administrativa, seja em razão de crime ambiental, deve ser precedido do devido processo legal.
No primeiro caso, evidente que haverá sumarização, na forma das regulamentações da Lei n.
9.605/1995; no segundo caso, do modo como previsto no CPP, sendo facultada, pela
peculiaridade do tipo penal (crime ambiental), as inflexões da LCA e decretos no que for
compatível (p. ex., a liberação ao proprietário com instituição do depósito em seu nome)
(Informativo n. 625).

DIREITO AMBIENTAL – CORTE ESPECIAL
Processo: APn 888-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 02/05/2018, DJe
10/05/2018
Ramo do Direito: DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL
Tema: Crimes ambientais. Termo de ajustamento de conduta. Denúncia. Justa causa.
Recebimento.
Destaque: A assinatura do termo de ajustamento de conduta com órgão ambiental não impede
a instauração de ação penal.
Informações do Inteiro Teor: As Turmas especializadas em matéria penal do STJ adotam a
orientação de que, em razão da independência das instâncias penal e administrativa, a
celebração de termo de ajustamento de conduta é incapaz de impedir a persecução penal,
repercutindo apenas, em hipótese de condenação, na dosimetria da pena. Nesse sentido: AgRg
no AREsp 984.920-BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 31/08/2017 e HC
160.525-RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/03/2013. Assim, "mostra-se irrelevante
o fato de o recorrente haver celebrado termo de ajustamento de conduta, [...] razão pela qual
o Parquet, dispondo de elementos mínimos para oferecer a denúncia, pode fazê-lo, ainda que
as condutas tenham sido objeto de acordo extrajudicial " (RHC 41.003-PI, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 03/02/2014). Desse modo, a assinatura do termo de ajustamento de conduta,
firmado entre denunciado e o Estado, representado pela Secretaria de Estado do Meio
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Ambiente, não impede a instauração da ação penal, pois não elide a tipicidade formal das
condutas imputadas ao acusado (Informativo n. 625).

DIREITO AMBIENTAL – TERCEIRA SEÇÃO
Processo: EREsp 1.417.279-SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, julgado em
11/04/2018, DJe 20/04/2018
Ramo de Direito: DIREITO AMBIENTAL, DIREITO PENAL
Tema: Crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998. Natureza formal do delito. Realização de perícia.
Desnecessidade. Potencialidade de dano à saúde.
Destaque: O delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza
formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para configuração da
conduta delitiva.
Informações de Inteiro Teor: Cinge-se a controvérsia a saber se é necessária a realização de
perícia técnica para a comprovação do dano efetivo à saúde humana no que tange à
caracterização de crime ambiental consubstanciado em causar poluição de qualquer natureza.
Quanto ao ponto, o acórdão embargado entendeu que "o delito previsto na primeira parte do
art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do risco de dano, sendo insuficiente para configurar a
conduta delitiva a mera potencialidade de dano à saúde humana". Já para o acórdão
paradigma, "o delito previsto na primeira parte do artigo 54, da Lei n. 9.605/1998, possui
natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana, é suficiente
para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico e,
consequentemente, a realização de perícia" (AgRg no REsp 1.418.795-SC, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellize, Rel. para acórdão Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 7/8/2014). Deve
prevalecer o entendimento do acórdão paradigma e nos casos em que forem reconhecidas a
autoria e a materialidade da conduta descrita no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, a
potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configuração da conduta delitiva,
haja vista a natureza formal do crime, não se exigindo, portanto, a realização de perícia.
(Informativo n. 624).
*Consulte Informativos em: https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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