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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de 
apresentar a 3ª 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 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

http://www.mpba.mp.br/area/ceama
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NOTÍCIAS DO MPBA 

Acordo prevê regularização de Sistema Municipal de Meio Ambiente de 

Condeúba    

                                    02/04/2018 

O Ministério Público estadual e o Município de Condeúba firmaram Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com o objetivo de regularizar o Sistema Municipal de Meio Ambiente (Sismuma) 

da cidade. O Termo foi assinado no último dia 28 pela promotora de Justiça Karina Cherubini; o 

prefeito Silvan Baleeiro, o diretor municipal de Meio Ambiente, Jesuíno Heber Santos; e pelo 

presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Manoel José Pereira Neto. 

O acordo prevê que, dentro de um ano, seja realizada a revisão e adequação do Código 

Ambiental de Condeúba; a estruturação do órgão executivo do Sistema; a unificação da 

nomenclatura das licenças ambientais emitidas no município com a legislação ambiental; a 

edição de decreto regulamentar da Lei da Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA) e a 

regularização do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Já em um prazo de dois anos, o 

compromisso é regularizar o órgão ambiental municipal, com contratação via concurso público 

de equipe técnica capacitada para acompanhar e analisar os processos de licenciamento e 

fiscalização, além da aquisição e manutenção de equipamentos básicos como GPS, 

computadores, máquinas fotográfica digital, scanner, automóvel, entre outros. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

MP aciona Município de Cairu por disposição inadequada de resíduos 

sólidos    

                                    02/04/2018 

O Ministério Público estadual ajuizou uma ação civil pública contra o Município de Cairu, o 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a SP Ambiental em razão da 

disposição irregular de resíduos sólidos com lixões a céu aberto na Fazenda Subaúma e nas 

localidades de Morro de São Paulo/Gamboa/Garapuá, Boipeba/São Sebastião e Galeão. 

Segundo o promotor de Justiça Oto Almeida Oliveira Júnior, autor da ação civil pública, além de 

inexistir gerenciamento adequado para os resíduos sólidos, “o Município de Cairu e o Inema 

vem concedendo licenças e autorizações ambientais para implantação de empreendimentos 

imobiliários e turístico-hoteleiros de porte significativo, sem qualquer exigência efetiva de que 

os resíduos por eles gerados tenham destinação final ambientalmente adequada, nos termos 

previstos da legislação vigente”. 

Na ação, o MP requer a concessão de medida liminar para determinar ao Município de Cairu e 

à SP Ambiental que se abstenham de descartar mais resíduos sólidos nas áreas dos lixões da 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/41836
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sede do Município, e nas localidades de Morro de São Paulo/Gamboa/Garapuá, Boipeba/São 

Sebastião e Galeão, sob pena de pagamento de multa diária, destinada ao Fundo Nacional do 

Meio Ambiente. Além disso, pede a condenação definitiva do Inema e do Município para que 

exijam dos responsáveis pelos empreendimentos, serviços ou obras, a previsão de solução 

adequada, de destinação correta dos resíduos, devendo ser indicado previamente o local em 

que ocorrerá esta destinação final ambientalmente adequada; exerçam a efetiva fiscalização 

ambiental, sob pena de incorrerem em possível corresponsabilidade pelo dano apurado, para 

verificar se estes empreendimentos estão dando destinação adequada aos resíduos e, caso 

constatem que não foi atendida a exigência de previsão de destinação ambientalmente 

adequada, de se absterem de conceder licença, permissão ou autorização administrativa para 

implantação de empreendimentos de natureza privada. 

O promotor de Justiça Oto Almeida também requer a condenação definitiva dos acionados na 

obrigação de recuperar, mediante apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área 

Degradada (PRAD), os danos ambientais provocados pelo descarte inadequado de resíduos e 

rejeitos sólidos nas áreas dos lixões; e que o Município de Cairu seja condenado, em caráter 

definitivo, na obrigação de implementar os Planos de Saneamento Básico e de Gestão de 

Resíduos Sólidos até 31 de dezembro de 2019.   

Fonte: MPBA – Cecom  

 

MP ajuíza ação civil pública contra Município de Mirangaba por doações 

irregulares de lotes    

                                    10/04/2018 

O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública contra o Município de Mirangaba em 

razão de doações irregulares de lotes a pessoas de baixa renda no distrito de Nuguaçu. 

Segundo o promotor de Justiça Pablo Almeida, os lotes seriam destinados à implantação de 

loteamento denominado ‘Campo do Meio’. Autor da ação civil pública, ele destaca que foram 

observadas diversas ilegalidades quanto às doações realizadas no loteamento. “Leis 

ambientais, eleitorais e princípios constitucionais não foram considerados”, afirmou. A ação 

também foi ajuizada contra a presidência e contra a Câmara Municipal de Vereadores de 

Mirangaba, a União Lesta Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Convenção Geral de 

Ministros Evangélicos do Brasil e Exterior. 

Entre as ilegalidades, o promotor de Justiça destacou que “o decreto nº 264/2016, ao aprovar a 

relação de famílias cadastradas no Programa de Doação de Lotes de Terra e o layout do 

loteamento, infringiu a legislação ambiental de diversas maneiras”. Ele explicou que o decreto 

aprovou layout do empreendimento sem prévio licenciamento ambiental e efetivou a doação 

de lotes para construção de casas em Áreas de Preservação Permanente (APP) e em áreas 

passíveis de inundação. “Um loteamento fora aprovado e lotes foram distribuídos sem que 

existissem os equipamentos urbanos mínimos para empreendimentos desta natureza, como o 

abastecimento de água, o que é ainda mais grave porque se trata de empreendimento cortado 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/41838
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pelo rio”, afirmou o promotor de Justiça. Além disso, ele ressaltou que “das 134 pessoas 

inicialmente contempladas com lotes, mais da metade não atenderiam aos critérios de baixa 

renda e outros previstos na legislação que regulamenta a matéria”. Outra ilegalidade destacada 

pelo promotor de Justiça foi a doação de três terrenos públicos nos distritos de Nuguaçu e 

Canabrava para igrejas, os quais possuem área total de 1.415m2. Os lotes destinados a famílias 

de baixa renda teriam inicialmente a metragem de 96m2, e posteriormente passaram a ter 

200m2. “Significa dizer que os lotes doados para as igrejas, com metragem total de 1.415 m2 

suprimiriam da população de baixa renda entre 15 e 7 lotes”, disse. 

Na ação, o MP requer, em caráter liminar, que a Justiça proíba que quaisquer das partes leve a 

efeito os registros das transmissões dos imóveis nos cartórios imobiliários, bem como 

promovam quaisquer construções nos lotes; que a Câmara de Vereadores de Mirangaba, até o 

final do processo, seja impedida de analisar, deliberar e aprovar subvenções de qualquer 

espécie à entidades religiosas vinculadas à atividades eminentemente confessionais; e que a 

Câmara juntamente com o Município sejam impedidos de promover em suas sessões de 

trabalho leituras religiosas, quando inexistir vinculações das leituras às matérias que estejam 

sendo objeto de discussão pelos vereadores. Requer também que o Município de Mirangaba 

seja impedido de aprovar licenças de instalação ou operação a loteamentos, bem como 

conceda ‘Habite-se’ e alvarás construtivos a empreendimentos, residências, comércios e 

construções em geral antes de garantida a existência, construção e observância dos 

equipamentos públicos e disposições legais. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

Promotor reforça necessidade de implantação de Sistemas Municipais de 

Meio Ambiente no alto sertão    

                                    10/04/2018 

A necessidade de efetiva implantação de Sistemas Municipais de Meio Ambiente (Sismuma) 

em municípios do alto sertão da Bahia foi um dos principais pontos assinalados pelo promotor 

de Justiça Jailson Trindade Neves durante seminário promovido pelo Consórcio de 

Desenvolvimento Sustentável do Alto Sertão, realizado em Caetité. Representantes da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, prefeitos, secretários e técnicos municipais 

participaram do evento, em que foi ressaltada a importância da articulação de ações voltadas 

ao desenvolvimento sustentável nos municípios do alto sertão. 

Jailson Trindade lembrou que 24 municípios da região assinaram Termos de Compromisso e 

Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público estadual, comprometendo-se a dispor 

sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, estabelecendo as competências, atribuições e 

definindo a estrutura dos órgãos que o integram. Por isso, ele aproveitou a oportunidade para 

cobrar a implantação dos sistemas. “A atividade de fiscalização ambiental é obrigatória”, 

lembrou Jailson Neves, complementando que os municípios devem possuir órgão ambiental 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/41902


 
 

Página 8 de 39 
 

capacitado e conselho e fundo de meio ambiente. A assinatura do TAC é uma ação decorrente 

do trabalho do promotor de Justiça com a execução do projeto 'Município Ecolegal'. 

Ainda durante o seminário, ficou definido que o Consórcio fará uma reunião ampliada com o 

Ministério Público envolvendo os prefeitos de 16 municípios consorciados para que os gestores 

possam apresentar propostas de articulação regional para trabalhar as ações ambientais. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

FPI resgata mais de 200 animais silvestres na região de Santa Maria da 

Vitória 

                                    12/04/2018 

 Mais de 200 animais 

silvestres, entre eles pássaros 

e jabutis, foram resgatados 

durante a 42ª etapa da 

Fiscalização Preventiva 

Integrada (FPI), que acontece 

desde segunda, dia 9, na 

região de Santa Maria da 

Vitória. Entre os animais 

resgatados estavam uma arara 

vermelha, no município de 

Jaborandi, e uma arara Canindé, no Município de Coribe. Na terça-feira, dia 10, um criador de 

animais foi conduzido à delegacia de Santa Maria da Vitória, após ter sido flagrado com um 

pássaro com anilha adulterada, que é o documento de identificação dos animais silvestres 

legalizados. O criador pagou fiança de R$ 477,00 e vai responder em liberdade por receptação 

de animal com anilha falsificada, podendo pegar de 1 a 4 anos de prisão. 

Em Serra Dourada, quatro postos de gasolina foram fiscalizados, sendo que três deles foram 

autuados e notificados, pois não tinham a documentação exigida pelo Corpo de Bombeiros. 

Além disso, foram apreendidos em uma cerâmica 50,5 metros cúbicos de toras de angico, 

madeira nativa utilizada ilegalmente. Foi aplicada uma multa no valor de R$ 15.150,00 ao 

proprietário da cerâmica. Também foram encontrados fornos de carvão em funcionamento. Os 

equipamentos foram destruídos, juntamente com 80 metros cúbicos de carvão armazenados 

no local. 

No município de Santa Maria da Vitória, a equipe da FPI vistoriou ainda estabelecimentos que  

comercializam agrotóxicos de forma ilegal e apreendeu 15 quilos de um produto formicida. O 

proprietário do comércio foi autuado em R$15 mil. Em Sítio do Mato, técnicos e policiais 

retiraram do Rio São Francisco 1.500 metros de rede de pesca que estavam fora do padrão 

determinado pelo Ibama. Também foram destruídos 80 metros cúbicos de carvão armazenados 

no local e fornos que estavam em funcionamento.   

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/41902
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As cidades que são alvo das ações 

desta etapa da FPI são: Santa 

Maria da Vitória, São Félix do 

Coribe, Canápolis, Santana, Serra 

Dourada, Tabocas do Brejo Velho, 

Brejolândia, Cocos, Coribe, 

Correntina e Jaborandi. A força-

tarefa, que já acontece há 15 

anos, tem como objetivo evitar 

ações de degradação ao meio 

ambiente no Velho Chico e à população dos municípios banhados pelo rio considerado da 

integração nacional. Além do MPBA, integraram a FPI o Ministério Público Federal, Ministério 

Público do Trabalho, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF), Agência Peixe Vivo, Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia 

(Graer), Fundação Nacional do Índio (Funai), Departamento Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), Agência de Defesa Agropecuária 

da Bahia (Adab), Agência Nacional de Mineração (ANM), Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da Bahia (Crea-BA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Polícias 

Civil e Militar, Polícia Federal, Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura 

(Seagri), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), por meio da Vigilância Sanitária e Ambiental 

(Divisa), Secretaria de Segurança Pública (SSP), Conselho Regional de Medicina Veterinária 

(CRMV), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Superintendência do 

Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA), Marinha do Brasil, Secretaria de Promoção da 

Igualdade Racial do Estado (Sepromi) e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

Justiça determina que Município de Cairu promova destinação final 

adequada de seus resíduos sólidos    

                                    18/04/2018 

A pedido do Ministério Público estadual, a Justiça determinou na última sexta-feira, dia 13, 

que, no prazo de 180 dias, o Município de Cairu e a empresa SP Ambiental promovam a 

destinação final adequada dos resíduos sólidos coletados no Município e os transportem de 

forma correta, a fim de que não venham a degradar ambientalmente outras áreas da cidade. A 

decisão liminar foi concedida após ação civil pública ajuizada pelo promotor de Justiça Oto 

Almeida Oliveira Júnior, em razão da disposição irregular de resíduos sólidos com lixões a céu 

aberto na Fazenda Subaúma e nas localidades de Morro de São Paulo/Gamboa/Garapuá, 

Boipeba/São Sebastião e Galeão. “Além de inexistir gerenciamento adequado para os resíduos 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/41945
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sólidos, o Município de Cairu e o Inema vem concedendo licenças e autorizações ambientais 

para implantação de empreendimentos imobiliários e turístico-hoteleiros de porte significativo, 

sem qualquer exigência efetiva de que os resíduos por eles gerados tenham destinação final 

adequada, nos termos previstos da legislação vigente”, destacou o promotor de Justiça Oto 

Almeida. 

Na decisão, o juiz Leonardo Rulian Custódio determinou que o Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (Inema) e o Município de Cairu, até o julgamento final, em processos de 

licenciamento ambiental sob sua responsabilidade, exijam dos responsáveis pelo 

empreendimento, serviço ou obra, a previsão de solução adequada de destinação correta dos 

resíduos sólidos, devendo indicar previamente o local em que ocorrerá esta destinação. Além 

disso, os acionados devem exercer efetiva fiscalização ambiental para verificar se este 

empreendimento está dando destinação adequada aos rejeitos sólidos na forma da lei e, caso 

constatem que não foi atendida essa exigência, que se abstenham de conceder licença, 

permissão ou autorização administrativa para implantação, operação ou funcionamento de 

empreendimentos, serviços e obras, de natureza pública ou privada no Município. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

Balanço FPI: Equipes fecham abatedouro clandestino, resgatam 800 

animais silvestres e aplicam R$ 200 mil em multas  

Os resultados correspondem à primeira semana de ações na região de Santa Maria Vitória 

                                    18/04/2018 

A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) 

divulgou o balanço da primeira semana de 

ações realizadas em onze municípios do 

oeste baiano, região de Santa Maria da 

Vitória. Desde o último dia 9, as equipes 

fecharam um abatedouro clandestino na 

cidade de Correntina, interditaram quase 

1,3 mil litros de agrotóxicos, resgataram 800 

animais silvestres, apreenderam dois mil 

metros de redes de pesca irregulares e 1,6 

mil quilos de carne bovina e suína 

acondicionadas de forma ilegal e aplicaram quase R$ 200 mil em multas. 

Um dos estabelecimentos multados foi a fazenda Tabuleiro 5, pertencente ao grupo Agrícola 

Xingu. No local, foram interditados 128 quilos de agrotóxicos e apreendidos 20 litros de 

produtos com suspeita de importação ilegal. Foi aplicada multa de R$ 169 mil por 

armazenamento inadequado de agrotóxicos, sem devido registro na Agência de Defesa 

Agropecuária da Bahia (Adab). Ainda foram interditados cerca de mil litros de benzoato de 

emamectina, produto de uso controlado que não podia ser utilizado na propriedade. Já o 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/42063


 
 

Página 11 de 39 
 

proprietário do abatedouro fechado foi autuado com multa de R$ 25 mil. No local, os 1, 6 mil 

quilos de carne apreendidos foram encontrados dispostos no chão, fora dos padrões sanitários, 

e seriam comercializados na feira e nos açougues de Correntina. Foram apreendidos também 

facas, machados, lança-chamas e marretas, além de carimbos utilizados para falsificar os selos 

dos órgãos de inspeção do governo. 

A FPI realizou também a apreensão de dez 

quilos de pescado de dourado, curimata, 

pescada, mandi, caborge e pirá. Esta última 

espécie está em extinção. Os peixes foram 

doados para um abrigo situado em Bom 

Jesus da Lapa. Além disso, foram 

encontrados 600 couros de boi, 

abandonados no meio do mato. O material 

está em avaliação. Em uma cerâmica no 

município de Serra Dourada, foram 

apreendidos 50,5 metros cúbicos de toras 

de angico, que equivalem a três caminhões cheios de madeira nativa. Foi aplicada uma multa 

no valor de R$ 15 mil ao proprietário da cerâmica. No mesmo município, foram encontrados 

fornos de carvão em funcionamento. Os equipamentos foram destruídos, junto a 80 metros 

cúbicos de carvão armazenados no local. Dos animais resgatados, 269 foram reintroduzidos na 

natureza e os demais foram encaminhados para a base provisória, localizada no Parque de 

Exposições de Santa Maria da Vitória. Lá, os bichos recebem tratamento de veterinários, 

biólogos e também são analisados por ornitólogos antes de serem soltos. 

As ações da 42ª edição FPI seguem esta 

semana na região de Santa Maria da Vitória, 

nos municípios de Santa Maria da Vitória, 

São Félix do Coribe, Canápolis, Santana, 

Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, 

Brejolândia, Cocos, Coribe, Correntina e 

Jaborandi. Em conjunto com o Comitê da 

Bacia do Rio São Francisco (CBHSF), a força-

tarefa é realizada por 220 técnicos e policiais 

de mais de 30 órgãos e ONGs, com atuação 

em diversas áreas: psicultura, fauna, 

mineração, carvoaria, combate aos agrotóxicos, trânsito, abate clandestino de animais, 

espeleologia, comunidades tradicionais, patrimônio histórico e cultural, saneamento e gestão 

ambiental. Segundo a promotora de Justiça Luciana Khoury, uma das coordenadoras da FPI, a 

população também tem cooperado com a FPI, oferecendo denúncias de irregularidades e 

passando informações para o resgate de animais silvestres. O vice-presidente do CBHSF, Maciel 

Oliveira, avaliou que até agora foi cumprida a maior parte do planejamento de ações. 

“Cumprimos a maioria do que tinha sido planejado e alguns alvos extras, inclusive com uma 

participação muito importante do Graer (Grupamento Aéreo da PM-BA)”, afirmou. 

Fonte: MPBA – Cecom                 *Com informações da Ascom/FPI  

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/42064
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Audiência pública discutirá regularidade de loteamento em Salinas da 

Margarida    

                                    19/04/2018 

 

Uma audiência pública para discutir a situação do Loteamento Parque das Margaridas com a 

população do distrito de Conceição, localizado em Salinas das Margarida, será realizada pelo 

Ministério Público do Estado da Bahia no próximo mês de maio. Essa foi uma das definições 

tomadas pela promotora de Justiça Mirella Brito após reunião realizada ontem, dia 18, com 

pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), representantes do Poder Público 

Municipal e o proprietário do loteamento. Servidoras da Central de Apoio Técnico do MP 

(Ceat), a bióloga Ana Carina Pereira e a urbanista Karine Guermandi também participaram da 

reunião. O objetivo das discussões é instruir Inquérito Civil que tramita na 2º Promotoria de 

Justiça da comarca de Nazaré para apurar a adequação do loteamento ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU) do Município e às regras ambientais de licenciamento e 

preservação do bioma Mata Atlântica que existe no local. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/42073
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Município de Ourolândia se compromete com MP a regularizar educação 

ambiental    

                                    23/04/2018 

A Prefeitura de Ourolândia se comprometeu com o Ministério Publico estadual a incorporar o 

conceito de desenvolvimento sustentável no planejamento e execução das políticas públicas 

municipais. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado pelo prefeito e pela 

secretária de Educação com o MP, por meio do promotor de Justiça Pablo Almeida. A Prefeitura 

se comprometeu ainda a conscientizar a população local e a elaborar um projeto político-

pedagógico para a implementação da educação ambiental nas escolas municipais. 

As discussões que precederam a assinatura do TAC motivaram o Município a realizar a 1ª 

Conferência Municipal Infantojuvenil pelo Meio ambiente, com o tema ‘Vamos cuidar do Brasil 

cuidando das águas’. Realizada no dia 17 de abril, a conferência contou com a participação de 

alunos de 11 escolas municipais, da sede e da zona rural. “O evento valorizou a cidadania 

ambiental nas escolas e comunidades, a partir da disseminação de uma educação ambiental 

crítica, participativa, democrática e garantidora do protagonismo juvenil”, destacou o promotor 

de Justiça Pablo Almeida, explicando que o evento selecionou estudantes e projetos para 

representarem o Município na conferência Estadual, que terá como tema ‘As escolas da Bahia 

cuidando das águas’. 

Dentre os objetivos que motivaram o MP a propor o TAC estão garantir o cumprimento da 

legislação de proteção ambiental no Município, conscientizar a população sobre a importância 

da preservação do Meio Ambiente, bem como desenvolver e disseminar habilidades rumo à 

sustentabilidade. O TAC prevê ainda que o Município promova espaços de formação para todos 

os professores da rede municipal de ensino com temas relacionados à questão ambiental, 

realize cursos e seminários voltados à conscientização da população quanto à importância da 

valorização do Meio Ambiente nas áreas da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, além de 

designar recursos para o desenvolvimento de programas, ações e projetos de educação 

ambiental e promoção de campanhas. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

 

https://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/42104
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Cerca de 900 animais silvestres são resgatados em 12 dias de FPI na 

Região Oeste da Bahia    

                                    23/04/2018 

 Entre os dias 9 e 20 de abril, mais de 30 

órgãos atuaram em ações de fiscalização 

em 11 municípios da Região Oeste da 

Bahia, durante a 42ª etapa da 

Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). 

Na última sexta-feira, dia 20, foi 

realizada uma audiência pública, em 

Santa Maria da Vitória, onde foram 

apresentados os resultados desta FPI a 

exemplo do resgate de cerca de 900 

animais silvestres. Também foram interditados e apreendidos cerca de 2 mil litros e/ou quilos 

de agrotóxicos e aplicado quase R$ 200 mil em multas. Somente em uma fazenda em Santa 

Maria da Vitória, foi realizado um ato de interdição de 128 quilos de agrotóxicos e apreedidos 

20 litros de produtos com suspeitas de importação ilegal. O dono da fazenda recebeu multa de 

R$ 169 mil por armazenamento inadequado de agrotóxicos, sem devido registro na Agência de 

Defesa Agropecuária da Bahia (Adab). 

A audiência pública contou com a presença 

dos coordenadores da FPI, a promotora de 

Justiça Luciana Khoury, Maciel Oliveira e 

Alberto Santana, os promotores de Justiça 

Bruno Silva e João Ricardo Soares da Costa, 

além de representantes do poder público, de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

da sociedade civil. “Nosso trabalho é de 

fundamental importância no cumprimento da 

cidadania, defesa do meio ambiente e 

preservação da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco. Além dos resultados imediatos, as 

ações servirão de exemplo para toda a 

sociedade”, destacou a promotora de Justiça 

Luciana Khoury, coordenadora do Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco do Ministério 

Público estadual (Nusf). 

 Durante as fiscalizações, foi detectado que cerca de 80% da carne consumida nos municípios 

provém de abatedouros clandestinos. Somente em uma salgadeira, que funcionava de forma 

irregular, foram encontrados 600 couros de boi e equipamentos rudimentares. Nos rios da 

região, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 

apreendeu um total de 2 mil metros de redes de pesca irregulares e dez quilos de pescado das 

espécies dourado, curimata, pescada, mandi, caborje e pirá. Além disso, no município de Serra 

Dourada, foram apreendidos 50,5 metros cúbicos de toras de angico, que equivalem a três 
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caminhões cheios de madeira nativa. Foi aplicada uma multa no valor de R$ 15.150,00 ao 

proprietário da cerâmica. No mesmo município, foram encontrados fornos de carvão em 

funcionamento. Os equipamentos foram destruídos, juntamente com 80 metros cúbicos de 

carvão armazenados no local. 

Peixes resgatados 

Em parceria com a Secretaria Municipal de 

Obras e Infraestrutura de Santa Maria da 

Vitória, a FPI realizou uma operação de 

resgate para salvar milhões de peixes da 

Lagoa do Marufo. A localidade fica alagada 

quando há um volume grande de chuva, 

mas, na estiagem, torna-se bastante 

assoreada, provocando a morte de peixes 

que tentam retornar pelo canal natural do 

rio. No local, foi aberto um canal artificial 

com a ajuda de uma máquina de 

escavação, para que os peixes - de espécies como piaba, traíra, matrinchã, cascudo, acari, entre 

outros – possam se deslocar da lagoa até a margem do Rio Corrente. 

Sobre a FPI 

A FPI fiscalizou 11 cidades do Oeste: Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Canápolis, 

Santana, Serra Dourada, Tabocas do Brejo Velho, Brejolândia, Cocos, Coribe, Correntina e 

Jaborandi.  Trata-se de um programa de fiscalização continuada do MP, realizado em conjunto 

com o Comitê da Bacia do Rio São Francisco (CBHSF), e composto por 220 técnicos e policiais 

de mais de 30 órgãos e ONGs.  Participam órgãos estaduais e federais. São eles: Ministério 

Público Federal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público do Trabalho, Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), Fundação 

Nacional do Índio (Funai), Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), Adab, Agência 

Nacional de Mineração (ANM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-

BA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa), Ibama, Polícia Civil, Polícia Militar (CIPPA), Corpo de Bombeiros, Secretaria da 

Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Secretaria da Fazenda (Sefaz), 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa), 

Secretaria de Segurança Pública (SSP), Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV), 

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), Superintendência do Patrimônio da 

União na Bahia (SPU/BA), Marinha do Brasil, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do 

Estado (Sepromi), Agência Peixe Vivo e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 

Fonte: MPBA – Cecom 

 

https://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/42124
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Evento debate novo Código Florestal e criação de reservas particulares 

em Miguel Calmon    

                                    25/04/2018 

Com o objetivo de esclarecer os 

proprietários rurais sobre as obrigações 

do novo Código Florestal, o Ministério 

Público estadual realizou um encontro, no 

dia 23, no Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais, em Miguel Calmon. No encontro, o 

coordenador do programa Floresta Legal, 

promotor de Justiça Pablo Almeida, 

informou aos produtores rurais que “a 

partir de agora, todos os proprietários e 

possuidores de imóveis rurais serão 

convocados a regularizar seus imóveis, seja através de acordos, ou mesmo por meio de ações 

judiciais”. Pablo Almeida disse ainda que o MP está apoiando a implantação de Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural (RPPNs) em Miguel Calmon. “Por meio desses instrumentos, 

os proprietários podem contribuir para a preservação do meio ambiente”, salientou o 

promotor de Justiça. 

O promotor explicou que as reservas contribuem para a ampliação das áreas protegidas no 

país, pois são “mais facilmente criadas em relação às demais unidades de conservação”. As 

RPPNs são unidades de conservação de domínio privado, gravadas com perpetuidade, com o 

objetivo de conservar a diversidade biológica, sem afetar a titularidade do bem, além de 

assegurar aos proprietários isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) e possibilitar parcerias 

com instituições públicas e privadas em atividades de ecoturismo e educação ambiental. No 

evento, os produtores e proprietários rurais puderam conhecer, por meio da reprodução de 

vídeo e distribuição de gibis que integram o Floresta Legal, seus direitos e obrigações. O 

Floresta Legal é um programa que integra a Gestão Estratégica do Ministério Público estadual, 

que tem como objetivo principal promover a regularização ambiental dos imóveis rurais. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

 

https://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/42161
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

ABRAMPA e Fundação Grupo Boticário realizam seminário sobre 

avaliação de danos ambientais associados às unidades de conservação 

                      

                                            26/03/2018 

 

Foi promovido pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio 

Ambiente - Abrampa, em conjunto com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, o 

seminário “Avaliação Econômica do Dano Ambiental e suas Metodologias”, entre os dias 22 a 

24 de março de 2018, na Reserva Natural Salto Morato, no Paraná. 

O evento, que foi objeto de termo de cooperação entre os realizadores, teve como objetivo a 

discussão das principais dificuldades e experiências exitosas sobre valoração do dano, a partir 

da vivência dos promotores e assessores ambientais do Ministério Público. Além disso, o 

seminário tinha como finalidade permitir o vislumbre de pontos em comum entre os 

participantes, propiciando a adoção futura de linhas metodológicas comuns entre as 

assessorias técnicas dos Ministérios Públicos no Brasil. 

O seminário contou com participação da Diretora-Presidente da Escola Superior da Abrampa, 

Sílvia Cappelli; da Diretora de Publicações Técnico-Jurídicas, Annelise Monteiro Steigleder; do 

Diretor de Relações Internacionais, Luiz Alberto Esteves Scaloppe; da Vice-Diretora da região 

centro-oeste, Andreia Cristina Peres da Silva; e da 1º Secretária, Cristina Seixas Graça; além de 

outros membros do Ministério Público, acompanhados de assessorias técnicas e 

representantes da Fundação Grupo Boticário. 

Fonte: ABRAMPA 

https://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=596&modulo=NOT%C3%8DCIABom
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Ministro julga prejudicada ADI sobre vaquejada na Paraíba 

                            02/04/2018 

O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), jugou prejudicada a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 5713, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) 

contra a Lei 10.428/2015, da Paraíba, que autoriza a prática da vaquejada. Segundo o relator, a 

ação perdeu seu objeto depois da promulgação da Emenda Constitucional (EC) 96/2017, que 

permitiu as práticas desportivas que utilizem animais, desde que reconhecidas como 

manifestações culturais e regulamentadas por lei que assegure o bem-estar dos animais. 

De acordo com o ministro Marco Aurélio, com a edição da EC 96/2017, “modificou-se, de forma 

substancial, o tratamento constitucionalmente conferido à vaquejada, ficando prejudicada a 

análise desta ação”. No entanto, o ministro lembrou que o Tribunal enfrentará a matéria em 

duas ADIs (5728 e 5772) em trâmite na Corte contra a emenda. 

PGR 

Na ação, a PGR alegava que a vaquejada submete animais a tratamento violento e cruel, o que, 

a seu ver, contraria o artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Federal, o qual 

protege 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 PGR mencionava 

ainda o exame da ADI 4983, em outubro de 2016, quando o Plenário declarou a 

inconstitucionalidade de lei do Ceará que regulamentava a vaquejada.   

RP/CR 
Fonte: STF 

 

 

Inscrições abertas para curso online sobre PMMAs 

                            04/04/2018 

Estão abertas as inscrições para o curso online para elaboração de Planos Municipais de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMAs). 

A iniciativa faz parte do projeto “Fortalecendo os Conselhos Municipais de Meio Ambiente por 

meio dos PMMAs”, realizado pela Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio 

Ambiente (ANAMMA) com apoio da ONU Meio Ambiente. 

Serão abertas 5 turmas, cada uma com 800 vagas, seguindo o cronograma abaixo: 

Tuma 1: SC e RS, com início em 18/04/18 e término em 02/07/18; 
Tuma 2: SP e RJ, com início em 08/06/18 e término em 20/08/18; 
Tuma 3: PR, GO, MS e PI, com início em 27/07/18 e término em 09/10/18; 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374075
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Tuma 4: BA, AL, SE, PE, PB, RN e CE, com início em 18/09/18 e término em 30/11/18; 
Tuma 5: MG e ES, com início em 21/11/18 e término em 28/02/19. 
 
Faça inscrição aqui. 

Saiba mais sobre os PMMAs. 
Fonte: SOSMA 

 

Plenário decide que é inconstitucional redução de área preservada por 

meio de medida provisória                 

                            05/04/2018 

Por unanimidade, o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal (STF), no 

julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4717, 

decidiu que é inconstitucional a 

diminuição, por meio de medida 

provisória, de espaços territoriais 

especialmente protegidos. Os ministros, 

contudo, não declararam a nulidade da 

norma questionada nos autos, uma vez 

que os efeitos da medida provisória, posteriormente convertida em lei, já se concretizaram, 

incluindo a construção de usinas que já estão em funcionamento. 

Na ação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) questionava a Medida Provisória (MP) 

558/2012, que dispõe sobre alteração nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos 

Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori 

e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, com o objetivo de construir o Aproveitamento 

Hidrelétrico Tabajara, no Rio Machado. 

Na sessão desta quinta-feira (5), o julgamento foi retomado com o voto-vista do ministro 

Alexandre de Moraes, que acompanhou o voto da relatora, ministra Cármen Lúcia, proferido 

em agosto do ano passado, no sentido da procedência da ADI 4717. O ministro afirmou que a 

MP questionada fere o artigo 225, parágrafo 1º, inciso III, da Constituição Federal, na parte em 

que exige a edição de lei para alteração de área especialmente protegida. 

O ministro Alexandre de Moraes explicou que, apesar de medida provisória ter força de lei, no 

caso concreto – que trata da supressão de regime jurídico protetivo do meio ambiente – 

deveria ter sido observado o princípio da reserva legal.  “A MP, posteriormente convertida em 

lei, reduziu o patamar de proteção ambiental pela desafetação de grandes áreas em espaço 

territorial protegido, sem o respeito ao devido processo legislativo exigido pelo artigo 225”. Ele 

http://www.pmma.etc.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=325:inscricoes-abertas-para-o-curso-online-pmma-2018-19&amp;catid=80:my-blog&amp;Itemid=542
https://www.sosma.org.br/projeto/planos-de-mata-atlantica/
https://www.sosma.org.br/107007/inscricoes-abertas-para-curso-online-sobre-pmmas/
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acrescentou que o processo legal pode incluir a realização de audiências públicas e a análise de 

impacto ambiental. 

Apesar da irreversibilidade fática das consequências causadas pela norma questionada, o 

ministro frisou a necessidade de fixar a inconstitucionalidade da possibilidade de edições de 

futuras medidas provisórias que esvaziem a salvaguarda do meio ambiente. 

Todos os demais ministros presentes à sessão votaram no mesmo sentido. 

SP/CR 

Fonte: STF 

 

MPF recomenda suspensão do trânsito no entorno de igreja e praça em 

Porto Seguro (BA)   

Intenção é preservar o patrimônio tombado; medida abrange ruas ao redor da Igreja Nossa 

Senhora D´Ajuda e da praça Brigadeiro Eduardo Gomes, em Arraial da Ajuda           

                     

                                     10/04/2018 

O Ministério Público Federal (MPF) em 

Eunápolis (BA) recomendou à prefeitura de 

Porto Seguro (BA) que promova, em 90 dias, 

o fechamento das ruas de entorno imediato 

da Igreja Nossa Senhora D´Ajuda e da praça 

Brigadeiro Eduardo Gomes, situadas no 

distrito de Arraial da Ajuda. A intenção é 

garantir a proteção do patrimônio histórico-

cultural e paisagístico local. A recomendação, 

de autoria do procurador da República 

Fernando Zelada, foi recebida pela prefeitura nessa segunda-feira (9). 

O documento emitido pelo MPF recomenda, ainda, que a prefeitura realize pelo menos uma 

audiência pública, e faça contato com associações civis de Arraial da Ajuda, em função da 

existência de residências e estabelecimentos comerciais na área. A intenção é de que o 

município estabeleça, a partir dessas medidas, as regras do fechamento, com horários 

permitidos para abastecimento do comércio e trânsito de moradores e hóspedes da região 

afetada. 

De acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o tráfego e o 

estacionamento de veículos motorizados no local compromete a integridade estrutural da 

igreja, imóvel tombado como patrimônio cultural nacional, bem como a praça. Para o MPF, é 

necessário compatibilizar os interesses de preservação do patrimônio tombado com o da 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374559
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população afetada, e com a manutenção da exploração do polo turístico instalado há décadas 

na localidade. 

A gestão municipal tem dez dias úteis para se manifestar se acatará ou não a recomendação. 

Confira a íntegra da recomendação. 

Fonte: MPF 

 

Ação civil pública por dano ambiental interrompe prescrição de ação 

individual sobre mesmo dano              

                                     16/04/2018 

O ajuizamento de ação civil pública por dano ambiental interrompe o curso do prazo 

prescricional para a propositura de demanda individual acerca do mesmo fato. 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve 

decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) que reformou sentença na qual o 

juízo havia declarado prescrita uma ação indenizatória. A autora da ação, uma dona de casa, 

alegou que a contaminação do solo e da água por substâncias tóxicas usadas na fabricação de 

postes causara danos a ela e à sua família. 

Segundo a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, que negou provimento ao recurso 

da fabricante de postes e de uma distribuidora de energia, a legislação prevê interferência 

entre os tipos de pretensões defendidas em juízo com base nos mesmos fatos. 

“O ajuizamento de ação versando interesse difuso tem o condão de interromper o prazo 

prescricional para a apresentação de demanda judicial que verse interesse individual 

homogêneo”, disse. “A legislação em vigor prevê uma clara interferência entre os tipos de 

pretensões defendidas em juízo, sejam elas difusas, coletivas ou individuais homogêneas, 

surgidas com base nos mesmos fatos”, completou. 

Contaminação 

Perícias realizadas após o fechamento da fábrica atestaram a contaminação do solo e da água 

subterrânea por substâncias químicas danosas, como arsênio, cromo e cobre, que teriam 

provocado, além de prejuízos ambientais, danos aos moradores próximos. O Ministério Público 

ajuizou ação civil pública com a finalidade de reparação pelos danos ambientais. 

Posteriormente, a dona de casa, que residia perto do pátio da fábrica, também ajuizou ação 

requerendo indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que ela e a família 

foram acometidos por diversos problemas de saúde por conta da contaminação ao longo dos 

anos. Segundo disse, as gestações de dois bebês foram interrompidas, e a filha desenvolveu 

problemas no sangue. Sustentou também que o filho e o pai, que trabalhava nas empresas, 

morreram por conta de câncer no cérebro e intestino. 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/Recomendacao12_2018_fechamentoentornoarraial_06.04.2018.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-recomenda-suspensao-do-transito-no-entorno-de-igreja-e-praca-em-porto-seguro-ba
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Prazo prescricional 

O juízo de primeira instância, com fundamento no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código 

Civil de 2002, julgou extinto o processo da dona de casa, considerando a prescrição de três 

anos. Segundo o juízo, o acidente ambiental foi amplamente divulgado na época do 

fechamento da fábrica, mas a pretensão indenizatória foi ajuizada fora do prazo. 

O TJRS, pelo fato de a demanda ser individual, considerou correta a aplicação da prescrição 

trienal. Entretanto, destacou que a sentença se equivocou ao não considerar a interrupção do 

prazo prescricional a partir do ajuizamento da ação civil pública e a contagem do termo inicial 

da prescrição, que deve ser a partir da ciência do dano. Segundo a petição inicial, a ciência 

ocorreu apenas quatro anos depois do fechamento da fábrica, por meio de perícia requerida 

pela Justiça do Trabalho e também em razão do ajuizamento da própria ação civil pública. 

No recurso ao STJ, as empresas alegaram violação dos artigos 189 do Código Civil e dos artigos 

96 a 99 e 103, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo elas, o TJRS 

“inventou” nova causa de interrupção de prescrição, uma vez que a ação coletiva do MP 

interessa apenas à reparação por danos difusos ambientais, e não individuais. 

A ministra Nancy Andrighi explicou que o dano ambiental pode ser caracterizado como 

individual ou coletivo. No caso do dano coletivo, a prescrição não deve incidir “em função da 

essencialidade do meio ambiente”. Já nas demandas de cunho individuais, mesmo que 

causados por danos ambientais, a corte tem aplicado a prescrição prevista no Código Civil. “A 

depender de como é formulada a pretensão em juízo, o dano ambiental individual mostra-se 

como um verdadeiro direito individual homogêneo”, disse. 

Nova instrução 

A relatora, entretanto, ressaltou que o julgamento em definitivo do recurso ficou prejudicado, 

pois as decisões das instâncias ordinárias não deixaram os fatos incontroversos, já que não 

esclareceram, por exemplo, se os danos sofridos pela dona de casa foram realmente causados 

pela contaminação existente na fábrica de postes. 

A ministra, então, ao manter a anulação da sentença, determinou o retorno dos autos ao 

primeiro grau para que seja realizada nova instrução do feito para a prolação de nova sentença. 

“Dessa forma, ao autor incumbe a tarefa de provar seu prejuízo e seu exato valor”, finalizou. 

Leia o acórdão. 
Fonte: STJ 

 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1571221&num_registro=201403294740&data=20180320&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/A%C3%A7%C3%A3o-civil-p%C3%BAblica-por-dano-ambiental-interrompe-prescri%C3%A7%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%A3o-individual-sobre-mesmo-dano
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MPF move ação contra União, IPAC e IPHAN para conservação de órgãos 

de tubo em Salvador  

A intenção do MPF é preservar os instrumentos musicais que são considerados patrimônio 

histórico e artístico nacional                        

                                              17/04/2018 

O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia 

propôs ação civil pública para que os 

Institutos do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) e do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (Ipac) e a União adotem 

medidas para conservação dos órgãos de 

tubo. Os instrumentos musicais pertencem a 

cinco instituições de Salvador (BA), que 

também são alvo da ação, e em sua maioria 

estão localizados em igrejas e entidades 

religiosas. A intenção do MPF é preservar os bens móveis que são considerados patrimônio 

histórico e artístico nacional. 

A investigação do MPF partiu de representação feita pela Associação Amigos do Coral Renascer 

(Amicor) e identificou o estado de conservação desses órgãos tubulares em diferentes 

instituições. “Constatou-se que inúmeros instrumentos (tombados e não tombados pelo Iphan) 

encontram-se em estado precário de conservação, devendo ser adotadas medidas para a 

devida restauração, considerando o valor histórico, artístico e cultural de tais bens móveis”, 

afirma a procuradora da República Bartira de Araújo Góes, autora da ação. 

De acordo com relatório do Iphan, realizado a pedido do MPF, os bens em estado precário 

estariam localizados nas seguintes entidades: Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, 

Ordem Terceira Secular de São Francisco na Bahia, Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do 

Passo e Irmandade de São Pedro dos Clérigos – todas de responsabilidade da Arquidiocese de 

São Salvador da Bahia; Casa Pia e Escola de Órfãos São Joaquim, de responsabilidade da 

Universidade Católica de Salvador (Ucsal); Cúria Provincial dos Frades Menores Capuchinhos; 

Casa Nossa Senhora de Soledade, escola particular situada no bairro da Liberdade; e Paróquia 

de Santana do Rio Vermelho, estando este instrumento sob a responsabilidade Universidade do 

Estado da Bahia (Uneb). 

Segundo a ação, parte dos instrumentos já foi tombado pelo Iphan. Para a procuradora que 

atua no caso, “os instrumentos não necessitam ser tombados para ter reconhecido o valor 

histórico-cultural e, em razão de sua natureza, serem protegidos. A legislação não exige o 

tombamento como condição de amparo”, afirma na ação. 

Leis - De acordo com o Decreto-Lei n°25/1937, caso os proprietários dos instrumentos musicais 

tombados não cumpram com suas obrigações em preservar os bens por impossibilidade 

financeira, cabe ao Iphan adotar as medidas necessárias com suporte financeiro da União. A Lei 

°7.347/85 prevê a punição dos responsáveis por danos causados a tais bens. 
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Pedidos – O MPF requer a condenação do Iphan e Ipac à elaboração de relatório técnico com 

levantamento de todos órgãos tubulares alvos da ação, tombados ou não, destacando quais 

são passíveis de restauração completa e quais as medidas cabíveis para que a recuperação seja 

efetivada. Em relação às entidades proprietárias de cada um dos órgãos, requer a condenação 

para que executem as obras para restauração seguindo projeto e cronograma feito pelos 

institutos. No caso de comprovação da falta de recursos financeiros para execução das obras de 

restauro pelos proprietários, requer, ainda, a condenação da União e do Iphan para que, 

respectivamente, financie e execute as obras de restauro. Em relação aos órgãos tubulares que 

não possam ser completamente recuperados, o MPF requer o pagamento de valor em dinheiro 

que correspondam aos danos gerados ao patrimônio. 

Número para consulta na Justiça Federal: 1004962-82.2017.4.01.3300 – Subseção Judiciária do 

Estado da Bahia 

Confira a íntegra da ação. 

Imagem ilustrativa: Stock Photos 

Fonte: MPF 

 

Contaminação por amianto: Sama e Saint-Gobain são condenadas a 

pagar R$ 31 mi por danos morais na Bahia  

A mineradora e a multinacional foram condenadas, ainda, a adotar medidas voltadas a 

sinalização, monitoramento e reparação das áreas contaminadas por amianto no município 

                                    

                                              19/04/2018 

A pedido do Ministério Público Federal 

(MPF) em Vitória da Conquista (BA) e do 

Ministério Público do Estado da Bahia 

(MP/BA), a Justiça Federal condenou a 

mineradora Sama S/A Minerações 

Associadas e a multinacional Saint-Gobain 

do Brasil Produtos Químicos Industriais e 

para Construção Ltda a pagarem R$ 31,4 

milhões por danos morais coletivos. A 

sentença determina que o valor seja 

revertido em favor de projetos culturais, sociais e ambientais para Bom Jesus da Serra (BA) – 

município localizado a 464 km de Salvador. 

De acordo com os MPs, a Sama explorou amianto na jazida São Félix do Amianto no município, 

entre os anos de 1940 e 1968. No encerramento das atividades de extração, entretanto, não 

foram adotadas medidas satisfatórias para mitigação dos efeitos do mineral nos habitantes da 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/acp-restauracao-orgaos-de-tubos_agosto_2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-move-acao-contra-uniao-ipac-e-iphan-para-conservacao-de-orgaos-de-tubo-em-salvador
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região, deixando resíduos que teriam contaminado um número indeterminado de pessoas – 

entre trabalhadores da mina, seus familiares e moradores do entorno. 

“A existência de feitos relacionados à exposição da população local ao amianto é agravada pela 

existência do risco de fibras de amianto suspensas no ar e pela utilização dos blocos de rejeito 

pelas famílias dos trabalhadores nas suas residências e como ornamentos de decoração, além 

de seu transporte para outras áreas sem qualquer controle, sobretudo pela desinformação 

decorrente do alto grau de analfabetismo daquela região”, afirmam. 

Decisão – Além do pagamento de R$ 31,4 milhões, a Justiça também determinou o isolamento 

da área da antiga mineradora com cercas de arame farpado, para impedir a entrada de pessoas 

não autorizadas; a sinalização da área com 30 placas, com dimensões de outdoors, informando 

sobre o risco de contaminação; a identificação, seleção e demolição de edificações construídas 

com os rejeitos, bem como o monitoramento da área por no mínimo mais cinco anos, em 

períodos de chuvas e estiagem para acompanhar a qualidade do ar. 

As empresas terão também de isolar as cavas provocadas pela atividade mineradora, e onde se 

acumulam água, com muros de alvenaria ou pré-moldados com sinalização de advertência 

indicando a impropriedade da água para consumo humano. Além disso, deverão também 

realizar um Plano de Recuperação da Área Degradada e campanhas em veículos de imprensa e 

escolas para esclarecer à população quanto aos riscos de inalação de fibras do mineral em caso 

de movimentação dos materiais. A sentença é do dia 9 de abril.  

Histórico – De acordo com os MPs, no período que operou no município de Bom Jesus da 

Serra, e mesmo após a interrupção da atividade da mina, a Sama não cumpriu as obrigações 

legais assumidas; não se preocupou com as condições de vida dos trabalhadores e habitantes 

do entorno da jazida e em responder pelos prejuízos causados a terceiros; tampouco adotou 

medidas para reduzir a degradação ambiental e evitar a contaminação da água e do ar. Entre os 

danos ambientais provocados pela intensa atividade mineradora no local estão a formação de 

uma cratera gigantesca, além de uma galeria subterrânea de 200m de extensão que circunda a 

enorme cratera. 

Amianto – É um mineral usado em produtos como caixas d'água, telhas onduladas, tubulações, 

discos de embreagem, mangueiras, papéis e papelões. Os principais problemas relacionados ao 

mineral dizem respeito a sua presença no ar e a consequente inalação pelos seres vivos. As 

microfibras do mineral penetram nas vias respiratórias e podem acarretar doenças graves, 

como o câncer de pulmão. 

Número para consulta processual na Justiça Federal: 2009.33.07.000238-7 — Subseção 

Judiciária de Vitória da Conquista 

Imagem ilustrativa: Stock Photos 

Fonte: MPF 

 

 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/contaminacao-por-amianto-sama-e-saint-gobain-sao-condenadas-a-pagar-r-31-mi-por-danos-morais-na-bahia
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Estados discutem política de resíduos sólidos  

Ministério reúne representantes de órgãos ambientais de 19 estados e do DF para discutir a 

implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.     

                                  24/04/2018           

Paulo Araújo / MMA 

Brasília (24/04/2018) – O papel dos estados na Política Nacional de Resíduos Sólidos é tema da 

reunião técnica realizada, hoje e amanhã, em Brasília. Participam representantes das 

secretarias estaduais de meio ambiente de 17 estados e do Distrito Federal. "O diálogo com os 

entes federativos é o que vai nos permitir avançar", destacou a secretária substituta de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, Tathy Annie Souza, representando o ministro 

substituto Edson Duarte. 

O encontro é presidido pela diretora de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do MMA, 

Zilda Veloso. Os representantes dos órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) falaram da 

experiência de implementação da PNRS e os desafios enfrentados para promover a gestão 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e, com isso, buscar o atendimento da Lei nº 

12.305/2010. "Vamos tentar construir um modelo ambiental para garantir a governança da 

gestão de resíduos", destacou Zilda. 

Na pauta do encontro, temas como resíduos perigosos, reciclagem, acordos setoriais e termos 

de compromisso para a implementação da logística reversa, controle e fiscalização, além do 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR). Segundo Zilda 

Veloso, "a proposta é reabrir o diálogo em torno dos temas e fortalecer o Sistema Nacional de 

Meio Ambiente (Sisnama). 
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"O nosso foco é reunir no Sisnama um modelo de implementação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, entre estados, municípios e governo federal, tendo inclusive no Sinir sua 

principal fonte de informações para a operacionalização da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos", explicou a diretora de Qualidade Ambiental. 

COMPROMISSO 

Zilda Veloso lembrou que cabe ao MMA o papel do formulador e indutor das políticas 

ambientais brasileiras. Na ponta, estados e municípios têm o poder de licenciar e fiscalizar 

atividade que impactam o meio ambiente, monitorar, estabelecer os consórcios e melhorar o 

fluxo de resíduos sólidos. A diretora ressaltou, ainda, a importância dos termos de 

compromisso e dos acordos setoriais na logística reversa, lembrando que 16 estados já 

possuem planos de gestão de resíduos sólidos e apenas três termos de compromisso em 

logística. 

Fonte: MMA 

 

Área de proteção da Caatinga na Bahia é criada após 16 anos de estudo  

São 851 mil campos de futebol, no sertão da Bahia      

                   25/04/2018       

    
(Divulgação/Icmbio)                                               

Depois de 16 anos de estudo, um território do tamanho de 851 mil campos de futebol, no 

sertão da Bahia, se tornou um mosaico de unidades de conservação para preservar os últimos 

remanescentes em área contínua do bioma Caatinga no Brasil. 

O decreto da Presidência da República com a criação do Parque Nacional e Área de Proteção 

Ambiental (APA) Boqueirão da Onça foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira 

(6). 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2966
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Na divisão da área total, que abrange as cidades de Sento Sé, Campo Formoso, Sobradinho, 

Juazeiro e Umburanas, 345.378 hectares ficaram com o Parque Nacional, para proteção integral 

do bioma Caatinga, e 505.680 hectares para a APA. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), na área do Parque Nacional serão permitidas 

apenas atividades de turismo e pesquisa – mas antes disso terá de ser feito um plano de 

manejo, o que deve ficar pronto no prazo estimado de um ano. 

Na futura APA são permitidas atividades econômicas, desde que baseada no uso sustentável 

dos recursos naturais. A área da APA já abriga empresas de energia eólica, o que gerou debates 

que duraram anos, até a formulação da proposta final. 

Outras quatro unidades de conservação foram criadas no mesmo decreto do Boqueirão da 

Onça, que veio acompanhado ainda da implantação do Plano Nacional de Fortalecimento das 

Comunidades Extrativistas e Ribeirinhas (Planafe). 

As medidas buscam, de um lado, ampliar o conjunto de áreas protegidas nos biomas Amazônia, 

costeiro-marinho e Caatinga e, de outro, promover a integração das políticas públicas de 

melhoria da qualidade de vida e de produção sustentável para milhares de famílias que vivem 

do extrativismo no país. 

As demais unidades criadas são as reservas extrativistas Itapetininga, Arapiranga-Tromaí e Baía 

do Tubarão, no Maranhão. A implantação das unidades é uma reivindicação antiga de 

ambientalistas, populações tradicionais e extrativistas e de outros segmentos da sociedade. 

Área selvagem 

O Boqueirão da Onça, segundo o pesquisador José Alves Siqueira, doutor em biologia vegetal 

pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), “é a última grande área selvagem de todas 

as caatingas do Nordeste brasileiro”. 

A flora nativa apresenta grande diversidade – recentemente, 97 novas espécies foram 

catalogadas. 

“Pesquisas iniciadas em 2006 apresentam uma flora rica, com mais de 900 espécies de plantas 

reunidas em 120 famílias botânicas, com espécies endêmicas da Caatinga, ameaçadas de 

extinção e até novas espécies que serão apresentadas brevemente à comunidade científica e 

que já se encontram no limiar da extinção”, informou Siqueira. 

No Boqueirão habitam cerca de 30 onças pintadas, que estão em extinção, e outras cerca de 

120 onças pardas. Também estão no local – em extinção – o tamanduá bandeira, o tatu-bola, o 

gato mourisco e o gato-do-mato. 

Entre as aves em risco de desaparecer, há a arara-azul-de-lear e o jacu estalo. Répteis, anfíbios 

e insetos ainda a serem estudados completam o quadro da fauna selvagem do Boqueirão. 

Na APA do Boqueirão está a Toca da Boa Vista, maior caverna brasileira, com 97,3 km de 

extensão. Ela se interliga com Toca da Barriguda (28,6 km), formando um complexo único, 

tornando-se a maior caverna do Hemisfério Sul, com mais de 120 quilômetros já explorados. 
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Refúgio 

Maior felino das Américas, a onça pintada tem na região um dos principais refúgios em área 

natural. Os biólogos dizem que a espécie já perdeu 55% da área de sua distribuição original. 

 

(Foto: Divulgação/Icmbio) 

Segundo pesquisadores, no Brasil, a onça pintada está criticamente ameaçada na Caatinga e na 

Mata Atlântica, e por isso projetos vêm sendo desenvolvidos com vistas à proteção animal, 

com foco nas onças, vítimas de criadores de animais da região que veem seu rebanho diminuir 

por conta do ataque dos animais. 

“Estamos incentivando os criadores a construir currais para guardar os animais à noite, pois 

muito os deixam soltos e aí as onças atacam”, disse o coordenador substituto do Centro 

Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap), ligado ao Instituto 

Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Rogério Cunha de Paula. 

Cláudia Bueno de Campos, coordenadora do Programa Amigos da Onça, do Instituto Pró-

Carnívoros, explica que as onças são espécies conhecidas como “guarda-chuva” por estarem no 

topo da cadeia alimentar. “Uma vez protegidas, essa proteção se estende para as demais 

espécies”, completa. 

Sítios arqueológicos 

Na unidade de conservação também estão o que pesquisadores chamam de a maior 

concentração de sítios arqueológicos do Brasil, com cerca de 3.000 pontos, espalhados em 

boqueirões e grotas, onde estão figuras rupestres de homens cuja habitação inicial remonta há 

16 mil anos. Os sítios estão na área de Sento Sé. 

A riqueza arqueológica local é vista como forte potencial para atrair turistas, a exemplo do que 

ocorre no Parque Nacional da Serra da Capivara (Piauí), onde se descobriu mais de 1.300 sítios 

arqueológicos, em 40 anos de pesquisa. 

Alvandyr Dantas Bezerra, pesquisador do Instituto Habilis e do Grupo de Pesquisa Bahia 

Arqueológica, realizou em 2017 levantamento de sítios arqueológicos na região de Sento Sé 

com vistas à criação de um circuito de turismo, a pedido da Prefeitura local. 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/conheca-cidades-fora-da-rota-tradicional-que-estao-bombando-no-turismo-na-bahia/
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“O potencial turístico lá é enorme. O que deu para perceber, de início, é que muitos terão de 

ficar disponíveis para visitação, e outros para pesquisa científica”, contou. Na Serra da Capivara, 

por exemplo, a visitação é aberta em 173 sítios. 

Bezerra estima que agora, com o decreto presidencial, o projeto de visitação inicial dos sítios 

pode ficar pronto em dois anos - com o tempo, se vai liberando mais locais onde o turista 

possa ir. Mas isso depende ainda da elaboração do plano de manejo pelo MMA. 

“Com o decreto, vamos dar início a elaboração desse plano e liberar locais onde possa ocorrer 

a visitação turística. Ao invés de fazer um plano de manejo completo, que contemple tudo, 

vamos fazer aos poucos para que as visitas possam ocorrer, tanto nos sítios arqueológicos 

quanto na área da Caatinga”, disse Moara Menta Giasson, diretora de áreas protegidas da 

Secretaria de Biodiversidade do MMA. 

O Boqueirão também tem papel chave na segurança hídrica na região. Importantes nascentes 

localizadas nos planos mais altos do Boqueirão irrigam o solo seco do sertão, garantindo 

condições de vida para comunidades urbanas e rurais. 

Algumas das nascentes foram incluídas nos limites do futuro parque nacional, cuja criação é 

esperada também por entidades internacionais de proteção ambiental, como o WWF. “Hoje, 

dos 11% que restou da vegetação original do bioma Caatinga, apenas 2% é legalmente 

protegido. Então, qualquer iniciativa de conservação na Caatinga é bem-vinda”, declarou Jaime 

Gesisky, especialista em Políticas Públicas do WWF-Brasil. 

*** 

Criação de unidades de conservação favorece ao desenvolvimento regional 

Com a criação das novas áreas protegidas, abre-se a oportunidade para iniciativas de 

desenvolvimento regional com inclusão das populações tradicionais e mitigação dos impactos 

dos empreendimentos – sobretudo do setor eólico – que estão sendo direcionados para a 

região devido à abundância de ventos durante todo o ano.  

“Recuperação da vegetação nativa, apoio à conservação das espécies e envolvimento das 

comunidades locais precisam entrar no radar dessas empresas ”, observa Jaime Gesisky, 

especialista em Políticas Públicas do WWF-Brasil. 

“Isso se chama responsabilidade socioambiental, e os acionistas dessas empresas gostarão de 

saber que elas estão ajudando a conservar a riqueza da Caatinga”, completa. 

“A implantação do parque nacional e da APA do Boqueirão da Onça deve partir de uma visão 

inovadora. Além do ecoturismo latente a região é rica em ventos. Uma coligação de empresas 

de enérgica eólica com o turismo garantirá que esse mosaico atraia recursos financeiros e seja 

um dos mais queridos do sistema brasileiro por sua beleza e valores excepcionais”, destacou o 

secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), José Pedro de Oliveira 

Costa.  
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Cerca de 30% do território da APA já é ocupado com empresas de energia eólica. O local é 

considerado o melhor do Brasil para geração desse tipo de energia, segundo o MMA, que apoia 

os empreendimentos. 

Dentro da APA vivem cerca de 250 famílias em 27 comunidades de fundos de pasto e 

quilombolas que não causam problemas. Eles vivem da agricultura e da criação de pequenos 

animais, sobretudo caprinos e ovinos. 

A ideia inicial do MMA, que iniciou os estudos em 2001, era criar um parque nacional, para 

proteção integral do bioma, com 900 mil hectares. Porém o interesse econômico na área onde 

fica a APA atrasou as negociações. 

Além das empresas geradoras de energia eólica, mineradoras e garimpeiros passaram a atuar 

na região por causa da descoberta de uma mina de pedras de ametista em Sento Sé, que já 

vinha sendo explorada, mas só veio a ter impulso em 2017, quando cerca de 20 mil pessoas 

foram para lá. 

A solução para configurar o desenho da APA foi deixar as áreas de interesse das mineradoras de 

fora e permitir as eólicas, cuja área ocupada abrange cerca de 30% do que será o território da 

área de preservação permanente. 

“Ela [a energia eólica] é também incentivada por nós por ser fonte de energia limpa, e o 

Boqueirão da Onça é a região que tem mais potencial para a geração desse tipo de energia no 

Brasil”, declarou o coordenador geral de Políticas para Áreas Protegidas do MMA, André Luís 

Lima. 

Fonte: Correio 

 

#RetrocessoAmbientalNão: MPF reitera posição contra redução de 

unidades de conservação por meio de medida provisória  

Em nota técnica, grupo de trabalho defende que recente decisão do Supremo deve ser aplicada 

à lei que reduziu áreas protegidas para construção da Ferrogrão    

            

                            27/04/2018   

O Ministério Público Federal divulgou nota técnica sobre a recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal na ADI 4717, que considerou inconstitucional a redução de unidades de 

conservação e áreas especialmente protegidas por meio de medida provisória. A manifestação 

sustenta que a decisão do STF tornou inconstitucional a redução de 862 hectares do Parque 

Nacional do Jamanxim (PA), realizada por meio de medida provisória convertida em lei em 

junho de 2017 (Lei n. 13.452/17). A nota é assinada pelo Grupo de Trabalho Regularização 

Fundiária de Unidades de Conservação da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do 

MPF (4CCR). 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/nova-mina-de-ametista-atrai-milhares-a-dura-corrida-da-riqueza-no-interior-da-bahia/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/area-de-protecao-da-caatinga-na-bahia-e-criada-apos-16-anos-de-estudo/
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O Supremo foi unânime ao decidir, em abril deste ano, que espaços territoriais especialmente 

protegidos e unidades de conservação não podem ser reduzidos ou ter seus limites alterados 

por meio de medida provisória. Segundo o STF, quando se trata de supressão de regime 

jurídico protetivo do meio ambiente, é preciso editar lei, tendo em vista o princípio da reserva 

legal e o devido processo legislativo (art. 225 da Constituição). A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 4717 foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. 

Segundo a nota técnica, o julgamento gera efeitos sobre a MP 758, convertida na Lei n. 13.452 

em junho de 2017. A lei exclui 862 hectares do Parque Nacional do Jamanxim, no Pará, e 

destina a área ao leitos e faixas de domínio da Ferrogrão (EF-170) e da BR-163. De acordo com 

o grupo, persiste “interesse de agir de uma ação direta de inconstitucionalidade em face da MP 

758, convertida na Lei 13.452, de 19 de junho de 2017”. O GT pede que a nota técnica seja 

enviada para a procuradora-geral da República, para que ela possa analisar eventuais medidas 

junto ao Supremo. 

Essa já é a terceira nota técnica do GT sobre redução de áreas protegidas. Veja aqui o texto na 

íntegra. 

Fonte: MPF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/nota-tecnica-n-01-2018-gtuc-4accr-reducao-de-unidades-de-conservacao-por-medida-provisoria/
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/nota-tecnica-n-01-2018-gtuc-4accr-reducao-de-unidades-de-conservacao-por-medida-provisoria/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-mpf-reitera-posicao-contra-reducao-de-unidades-de-conservacao-por-meio-de-medida-provisoria
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JURISPRUDÊNCIAS 

➢ Ação Direta de Inconstitucionalidade - Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade 
do Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo tendo por objeto o art.162, da 
Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, do Município de São Paulo, que “disciplina o 
parcelamento, o uso e a ocupação do solo no Município de São Paulo, de acordo com a 
Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014 Plano Diretor Estratégico (PDE) <download> 

 

PEÇAS PROCESSUAIS 

➢ Ação Civil Pública – ACP com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do 

Estado da Bahia – Lixão – Saneamento Básico – Resíduos Sólidos - Licença Ambiental – 

Município de Cairu [Oto Almeida Oliveira Júnior – Promotor de Justiça] <download> 

➢ Ação Civil Pública – ACP em defesa do Estado laico, do Meio Ambiente Cultural, 

Natural e Urbanístico, bem como em amparo ao Patrimônio Cultural - Pleito de 

antecipação dos efeitos da tutela – Liminar – Doação de terrenos a Igrejas - Leituras 

religiosas, com exortação para que todos fiquem de pé, em todas sessões do Legislativo 

- Loteamento ambiental em local sem abastecimento de água, esgoto e outros 

aparelhos públicos indispensáveis [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – Promotor de 

Justiça] <download> 

➢ Denúncia – Construção em APP – Riacho Maria Vitório – Rio Real [Oto Almeida Oliveira 

Júnior – Promotor de Justiça] <download> 

➢ Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) – Construção Irregular – Morro da Lapa – 

Gruta – Bom Jesus da Lapa [Luciana Espinheira da Costa Khoury – Promotora de 

Justiça] <download> 

➢ Recomendação – Carnaval 2018 – Recomendação à Saltur para que proteja os prédios 

históricos [Edvaldo Gomes Vivas – Promotor de Justiça] <download> 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/4000-adin-jurisprudencia-disciplina-o-parcelamento-o-uso-e-a-ocupacao-do-solo-no-municipio-de-sao-paulo-tjsp.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3999-acp-com-pedido-de-liminar-proposta-pelo-mpba-lixao-saneamento-basico-residuos-solidos-licenca-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3998-acp-em-defesa-do-estado-laico-do-meio-ambiente-cultural-natural-e-urbanistico-bem-como-em-amparo-ao-patrimonio-cultural.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3992-denuncia-construcao-em-app-riacho-maria-vitorio-rio-real.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3991-tac-construcao-irregular-morro-da-lapa-gruta-bom-jesus-da-lapa.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3993-recomendacao-n-02-2018-carnaval-2018-recomendacao-a-saltur-para-que-proteja-os-predios-historicos.html
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PUBLICAÇÕES 

➢ 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> 

➢ Carta do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente [Fórum Mundial da 

Água, Brasília, 2018] <ver publicação> 

➢ Declaração do Ministério Público sobre o Direito à Água [Fórum Mundial da Água, 

Brasília, 2018] <ver publicação> 

➢ Resolução CEPRAM nº 4.579, de 06 de março de 2018 – Altera a Resolução CEPRAM nº 

4.327, 31 de outubro de 2013, que dispõe sobre as atividades de impacto local de 

competência dos Municípios, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações 

administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 

das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate da 

poluição em qualquer de suas formas, conforme previsto na Lei Complementar n° 

140/2011, e dá outras providências. <ver publicação> 

➢ Instrução Normativa nº 06 de 15 de fevereiro de 2018 - Institui, no âmbito do Ibama, a 

regulamentação dos procedimentos necessários à aplicação da conversão de multas 

em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente 

<visualizar> 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9336.htm.com
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9337.htm
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3995-carta-do-instituto-global-do-ministerio-publico-ao-meio-ambiente.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3996-declaracao-do-ministerio-publico-sobre-o-direito-a-agua.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3994-resolucao-cepram-n-4-579-de-06-de-marco-de-2018.html
http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fportal.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2F
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EVENTOS 
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http://infomail.mpba.mp.br/wp-content/uploads/2018/04/programacao.png
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA 
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004 

 

NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS 

NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC 

NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇU – NURP 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF 
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  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-7736 

NUMA 
 
Coordenador 
Fábio Fernandes Corrêa 
 
Equipe: 
Carolina Estevam de Pinho Almeida 
Evelyne Pacheco de Lima Barreto 
Gabriel Narrimã Pereira Torres 
Maria Aparecida Braga França 
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