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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem a satisfação de 
apresentar a 10ª 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
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama.html
http://www.mpba.mp.br/area/ceama/boletim
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NOTÍCIAS DO MPBA 

Mais de 60 empresas de extração e beneficiamento de mármore assinam 

acordo coletivo ambiental em Ourolândia    

                                    04/12/2018 

Um acordo foi assinado ontem, dia 3, 
no Fórum de Jacobina, por 63 
empresas de extração e 
beneficiamento de mármore junto ao 
Ministério Público estadual com o 
objetivo de regularizar as atividades 
de extração e beneficiamento de 
mármore em Ourolâdia. Dentre os 
principais resultados previstos pelo 
acordo estão a implantação de um 
viveiro capaz de produzir mais de 20 
mil mudas nativas por ano durante 10 
anos; soluções tecnológicas que 

permitirão produzir cimento, argamassa e usar rejeitos de mármore como corretivo de solo 
para uso agrícola; bem como a criação de um museu e de projetos para preservação de 
cavernas; além de contrapartidas financeiras da ordem de 7 milhões de reais. De acordo com o 
promotor de Justiça Pablo Almeida, o cumprimento de todas as cláusulas do contrato poderá 
tornar as empresas de Ourolândia “referências nacionais em sustentabilidade ambiental, 
agregando valor ao produto”. 

O acordo assinado tem três eixos principais cujos objetivos são desenvolver tecnologia para 
projetos de melhoria e sustentabilidade ambiental e econômica do setor; compensar os 
impactos ambientais ao meio ambiente natural de Ourolândia; além de proteger o patrimônio 
cultural, espeleológico, arqueológico e paleontológico do Município. De acordo com Pablo 
Almeida, a necessidade de firmar o acordo foi detectada após a Fiscalização Preventiva 
Integrada (FPI) ter constatado que muitas empresas estavam irregulares em Ourolândia, 
realizando atividades de extração e beneficiamento de mármore com prejuízo aos recursos 
hídricos da Bacia do Salitre. O promotor afirma 
que foi verificado ainda que “apenas 30% das 
pedras extraídas do solo eram aproveitadas, o 
que não possui sustentabilidade ambiental”. 
Além disso, o processo de serragem do 
mármore gerava uma perda de 25% do minério 
que se tornava rejeito sem destino final 
adequado. Em 2010, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado da 
Bahia já havia identificado mais de 2 milhões de 
metros cúbicos de rejeito. De acordo com Pablo 
Almeida, “de 2010 a 2018 ocorreram vários 
picos de produção e as pilhas de rejeitos, acumulados geralmente nos pátios das empresas, 
cresceram sem controle”, fazendo do acordo uma necessidade premente. 
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Também assinaram o acordo o Município de Ourolândia, a Associação dos Empreendedores do 
Mármore Bege da Bahia (Assobege) e o Instituto de Desenvolvimento do Mármore Bege Bahia 
(Idem-GB). O acordo será desenvolvido em parceria com a Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia (Fieb), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Centro Integrado de 
Manufatura e Tecnologia (Cimatec), a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Governo do 
Estado da Bahia e o Sindicato das Indústrias de Mármores, Granitos e Similares do Estado da 
Bahia (Simagran), através do programa ‘Bege Bahia Sustentável’. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

Programa Floresta Legal apresenta proposta de criação de Bosque 

Modelo em Teixeira de Freitas    

                                    07/12/2018 

A proposta de criação do Bosque Modelo 

da Hiléia Baiana foi apresentada ontem, 

dia 6, na base do Programa Arboretum de 

Conservação e Restauração Ambiental, em 

Teixeira de Freitas. O Bosque Modelo  é um 

território reconhecido internacionalmente 

por meio de um processo de base social, 

em que grupos que representam uma 

diversidade de atores trabalham 

conjuntamente, visando seu 

desenvolvimento sustentável onde a 

floresta desempenha um papel 

importante. A proposta será discutida na próxima reunião da Rede Iberoamericana que 

ocorrerá na Bolívia em 2019 e, se aceita, será desenvolvida pelo Ministério Público estadual e 

pelo Serviço Florestal Brasileiro 

O gerente do Programa Floresta Legal, 

promotor de Justiça Fábio Fernandes 

Corrêa, ressaltou a  importância da 

integração do trabalho baiano à rede 

internacional. “Esse intercâmbio permitirá 

a chegada de conhecimentos e a troca de 

experiências para que as ações de 

conservação e restauração de nossas 

florestas possam ser realizadas de forma 

mais efetiva”, afirmou. O evento contou com a participação de cerca de 90 pessoas, entre 

representantes de órgãos públicos, empresas privadas, organizações não governamentais e 

http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/44598
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estudantes. O modelo, apresentado ontem em Teixeira de Freitas, já havia sido proposto pelo 

promotor de Justiça Fábio Corrêa e pela analista do Serviço Florestal Brasileiro, Natalia Coelho, 

na reunião da Rede Iberoamericana de Bosques Modelo, em maio deste ano, na cidade de 

Antígua, na Guatemala. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

Desafios da implementação dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente 

é tema de livro lançado no MP    

                                   12/12/2018 

Um livro para auxiliar os gestores 

municipais a elaborarem seus Sistemas 

Municipais de Meio Ambiente foi lançado 

em seminário realizado hoje, dia 12, na 

sede do Ministério Público estadual em 

Salvador. O livro ‘Os desafios da 

implementação dos Sistemas Municipais 

de Meio Ambiente’ é a consolidação de 

um trabalho do Núcleo de Defesa da Bahia 

do São Francisco (Nusf), que reúne o 

diagnóstico de 54 municípios da bacia, 

bem como exemplos de municípios que implantaram seus sistemas com sucesso. De acordo 

com a coordenadora do Nusf, promotora de Justiça Luciana Khoury, o objetivo da obra é 

fornecer mais uma ferramenta para que os municípios tenham condições de desenvolver suas 

políticas de meio ambiente. “O Ministério Público age ativamente nos municípios e também 

como articulador junto a órgãos como o Ministério do Meio Ambiente, que nos apoia com 

financiamentos, bem como aos comitês e às universidades, que nos auxiliam de forma decisiva. 

Não há hierarquia de saberes”, concluiu. A 

coordenadora do Centro de Apoio 

Operacional do Meio Ambiente (Ceama), 

promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, 

destacou que o lançamento do livro é a 

consolidação de um projeto maior em prol 

da defesa do meio ambiente. “Esse evento 

é uma demonstração de que o MP vem 

cumprindo seu papel por meio da 

capacitação e da busca de conhecimentos 

científicos, como os produzidos neste livro”, destacou.  

http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/44628
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Na abertura do evento, a 

procuradora-geral de Justiça Ediene 

Lousado falou que a situação do 

meio ambiente no Brasil está muito 

distante da idealizada pela 

Constituição Federal. “Apesar de 

possuírem, na Carta Magna, um 

papel de protagonismo na gestão 

ambiental, os municípios ainda são 

elos frágeis no Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama)”, afirmou 

a PGJ. A chefe do MP salientou 

também que muitos dos municípios baianos carecem de capacidade técnica e estrutura 

adequada para lidar com os problemas ambientais. Ediene Lousado afirmou que a política 

ambiental eficiente depende de uma gestão compartilhada e integrada, em que cada ente 

federativo exerça o seu papel. “A ausência da instalação dos Sistemas Municipais de Meio 

Ambiente é um dos gargalos que precisam ser superados para a garantia de uma gestão 

ambiental adequada. E este livro traz uma importante contribuição para isso”, frisou. A PGJ 

explicou que a obra elenca os desafios para a implementação desse sistema nos municípios e 

reúne uma coletânea de textos laborados por diversos autores, dentre membros do Ministério 

Público e pesquisadores e representantes de outras instituições, que figuram entre “os mais 

gabaritados do país”. “Com essa publicação, o MP pretende contribuir para que os municípios 

possam, com segurança e responsabilidade, protagonizar a construção do seu futuro, através 

do desenvolvimento socioeconômico que valorize os diversos potenciais locais e garanta uma 

efetiva justiça social”, concluiu.  

Após o lançamento do livro, o 

evento foi aberto para debates 

acerca dos principais desafios 

envolvendo os Sistemas 

Municipais de Meio Ambiente. O 

primeiro painel, conduzido pela 

promotora de Justiça Luciana 

Khoury, abordou o papel dos 

conselhos municipais no controle 

social. O debate sobre os 

mecanismos previstos na 

legislação para o 

desenvolvimento da educação ambiental nos municípios contou com a participação do 

coordenador de educação ambiental e saúde da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), 

Fábio Barbosa, e da professora Solange da Rocha. O evento foi encerrado com um painel sobre 

os instrumentos de licenciamento e de fiscalização ambiental no atual cenário de flexibilização 

das leis ambientais. Dentre os debatedores estiveram as promotoras de Justiça Cristina Seixas 

Graça e Hortênsia Pinho, que abordaram os retrocessos do licenciamento ambiental e a 

responsabilidade civil pelo dano ambiental. 



 
 

8 
 

Fonte: MPBA – Cecom  

Semana do MP – Entrega de prêmio “Executor Destaque” encerra o 

evento    

                                   14/12/2018 

  

Durante o encerramento da Semana do Ministério Público na manhã de hoje, dia 14, no 

auditório do MP, a procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, contemplou com o prêmio 

'Executor Destaque' 113 integrantes da instituição envolvidos na execução de 18 programas e 

projetos estratégicos. Este ano, além dos executores, 40 gerentes de projetos estratégicos 

institucionais, entre membros e servidores, foram homenageados em reconhecimento pela 

gestão de excelência. O prêmio contemplou ainda cinco colaboradores parceiros do MP. “A 

premiação é uma homenagem ao engajamento e comprometimento da instituição. Somente o 

trabalho em equipe, envolvendo membros, servidores e colaboradores parceiros produz 

resultados capazes de fazer o MP ainda mais forte”, destacou a PGJ, após entregar os troféus, 

ao lado do coordenador da Gestão Estratégica, promotor de Justiça Fábio Velloso. 

Este ano, o prêmio 'Executor Destaque’ contemplou uma procuradora, 54 promotores de  

Justiça e 58 servidores que se destacaram na concretização dos seguintes programas e projetos 

estratégicos desenvolvidos pelo MP: ‘Projeto Floresta Legal’, ‘Programa Mata Atlântica Bahia’, 

‘Projeto Educação Inclusiva: Todas as Escolas são para Todos os Alunos’, ‘Programa Saúde + 

Educação: Transformando o Novo Milênio’, ‘Projeto Nucciber: Combate aos Crimes 

Cibernéticos’, ‘Projeto Segurança Pública Integrada: Regionalização do CISP’, ‘Projeto Água é 

Vida: um Direito de Todos’, ‘Projeto Eco Kids Eco Teens’, ‘Projeto Sou Gente de Verdade’, 

‘Projeto Voz da experiência: Conselho do Idoso. Implantação e Fortalecimeto’, ‘Projeto Gedem: 

em Defesa da Mulher’, ‘Projeto Paternidade Responsável’, ‘Projeto Cegonha: Efetivando a 

http://mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/44663
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Dignidade’, ‘Projeto Movimenta - Planejando a Mobilidade Urbana’, ‘Projeto Reciclar e Crescer’, 

‘Projeto Infância em 1º Lugar: Fortalecimento dos Conselhos’, ‘Projeto Município Ecolegal: 

Gestão para o Meio Ambiente’ e ‘Todos contra o Racismo’. “O prêmio destaca a importância 

dos executores, gerentes e colaboradores para dar vida e concretude ao Planejamento 

Estratégico do MP”, salientou o promotor de Justiça Fabio Velloso. 

Fotos: Erik Salles (Rodtag) 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php/comunicacao/noticias/1201-semana-do-mp-entrega-de-premio-executor-destaque-encerra-o-vento


 
 

10 
 

NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Cidades Lixo Zero tem metas sustentáveis              

Na abertura do evento, em Brasília, secretário do MMA reforça a cooperação entre as 

diferentes esferas de governo e a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos 

sólidos.                             

                            

                        03/12/2018 

 
Crédito: Gilberto Soares/MMA 

 
Brasília – O evento Cidades Lixo Zero – Avanços rumo a destinos sustentáveis começou, em 
Brasília, nesta segunda-feira, com a participação do secretário de Recursos Hídricos e 
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Jair Tannús Júnior, representando o 
ministro Edson Duarte. O objetivo é ampliar o debate e a difusão de ações que busquem 
soluções para a questão dos resíduos sólidos no Brasil, e fazer de Brasília um “destino 
sustentável”, que reduz ao máximo a destinação do lixo em aterros sanitários. 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS -Lei nº 12.305/10) é o principal marco no campo 
das conquistas e dos avanços para o enfrentamento de um problema que é ambiental, urbano 
e social nos municípios brasileiros. 
 
Na fala de abertura, Jair Tannús destacou a visão sistêmica da atual gestão dos resíduos sólidos 
no Brasil. “A cooperação entre as esferas do poder público, o setor empresarial e demais 
segmentos da sociedade é fundamental para alcançarmos a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos”, disse. 
 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
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Desde a publicação da PNRS, o MMA passou a apoiar a elaboração dos planos estaduais e 
municipais de resíduos sólidos, bem como planos específicos destinados às regiões 
metropolitanas ou às aglomerações urbanas. 
 
PREMIAÇÕES 
 
Na noite desta segunda-feira, o Título Atitude Cidadã 2018 foi entregue a institutos, 
movimentos e organizações que mostraram seu engajamento e comprometimento com a 
causa. 
 
A R2 Produções recebeu a certificação Lixo Zero do Instituto Lixo Zero Brasil, por ter atingido 
uma meta superior a 90% de desvio de aterro, no evento Na Praia, edição 2018, em Brasília, 
batendo o recorde mundial de gestão correta de resíduos sólidos em eventos. 
 
Na ocasião, foram apresentados os resultados da Semana Lixo Zero 2018, que mobilizou 
pessoas em 62 cidades brasileiras participantes, um crescimento de 300% em relação ao ano 
anterior. 
 
O evento é uma produção do Instituto Lixo Zero Brasil e uma realização do Instituto Desponta 
Brasil, com o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo do Distrito Federal. 

Fonte: MMA 

 

 

Seminário do CNMP discute os aspectos técnicos e legais da Operação 

Mata Atlântica em Pé                       

                                    

                        04/12/2018 

Teve início na manhã desta terça-feira, 4 de 
dezembro, no auditório do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), em Brasília-DF, 
o seminário “Mata Atlântica em pé: 
fiscalização e recuperação ambiental”. O 
evento, promovido pelo Conselho, por meio 
da Unidade Nacional de Capacitação do 
Ministério Público (UNCMP), em parceria com 
o Grupo (de promotores de Justiça) Mata 
Atlântica em Pé, é voltado a membros dos 
Ministérios Públicos estaduais e parceiros 

envolvidos na Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, realizada em setembro deste ano. 
 
Ao longo deste único dia de evento, os convidados e participantes discutirão 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 

http://www.mma.gov.br/informma/item/15282-cidades-lixo-zero-tem-metas-de-sustentabilidade.html
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estaduais para a manutenção e recuperação da Mata Atlântica. O seminário será concluído 
com a elaboração do planejamento para 2019 da segunda fase da referida operação. 
 
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. 
 
Na mesa de abertura, o presidente da UNCMP, conselheiro Lauro Machado, foi representado 
por Marcelo de Freitas, membro auxiliar desta unidade. Para ele, a realização do seminário 
mostra como o CNMP está disposto a ouvir e atender as demandas vindas dos membros do 
Ministério Público. “Este é o segundo evento na área ambiental que acontece por conta de um 
pedido claro e direto de nossos pares. A UNCMP está sempre à disposição de vocês e quer 
auxiliar promotores e procuradores com informações e ações que aprimorem a atuação de 
todos”, disse. 
 
Por sua vez, o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) 
Alexandre Gaio destacou o sucesso da primeira fase da Operação Mata Atlântica em Pé. 
“Conseguimos organizar 15 estados para fazer, em uma mesma semana, uma ação de 
fiscalização de desmatamento do bioma mais ameaçado do Brasil. Com isso, criamos um 
precedente histórico de atuação do MP em defesa do meio ambiente. Espero que 
transformemos os debates de hoje em um roteiro de atuação na proteção da Mata Atlântica”, 
falou. 
 
Por fim, o presidente da Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio 
Ambiente (Abrampa), Luiz Fernando Cabral, ressaltou o desejo de ver sempre o princípio da 
unidade do MP sendo efetivado para que promotores de Justiça distantes geograficamente 
trabalhem juntos em prol de um bioma que não conhece fronteiras. “Não adianta ser o melhor 
se você está sozinho. Na defesa do meio ambiente, é preciso ter a visão da floresta, e não das 
árvores isoladamente. Quanto maior a atuação em teia e articulada, mais teremos a 
comemorar”, disse. 
 
Clique aqui para ver a programação do seminário. 
 
Clique aqui para ver fotos do evento. 
 
Foto: Sergio Almeida (Ascom/CNMP). 

Fonte: CNMP 

 

 

 
 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/banner_principal/Programa%C3%A7%C3%A3o_Mata_Atlntica.pdf
https://www.flickr.com/photos/conselhodomp/albums/72157704303437325
http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/11773-seminario-do-cnmp-discute-os-aspectos-tecnicos-e-legais-da-operacao-mata-atlantica-em-pe
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Portaria define normas para Fundo Ambiental               

Normativa estipula diretrizes e políticas e deve orientar instituição gestora do fundo do 

compensação ambiental.                      

                                   

                        04/12/2018 

Foi publicada no Diário Oficial da União do dia 30 de dezembro a Portaria nº1039, de 29 de 

novembro de 2018, que estabelece critérios, políticas e diretrizes do Fundo de Compensação 

Ambiental (FCA). O FCA é um fundo privado, regido por estatuto próprio, que será criado para 

recepcionar os recursos de compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei 9.985/2000. A 

Caixa Econômica Federal, instituição financeira selecionada pelo ICMBio, será responsável pela 

criação, administração e execução do fundo. 

Segundo a Diretora de Administração, Planejamento e Logística (DIPLAN), Silvana Canuto, esta 

é a última etapa que o ICMBio precisava cumprir antes da implementação do FCA. “Com a 

Portaria, a instituição financeira terá instrumentos legais para efetivar a criação e gestão do 

fundo”, diz Silvana. 

Dentre as diretrizes estabelecidas pela Portaria para composição e gestão do FCA, destaca-se a 

vedação específica ao recebimento de recursos que não sejam aqueles destinados pelos 

órgãos licenciadores competentes às UCs. Os recursos também deverão ser segregados em 

subcontas identificáveis por empreendimento, unidade de conservação beneficiária e ação 

específica, facilitando assim a identificação de como e onde o recurso estará aplicado. 

A Portaria também estabelece que o ICMBio terá a competência para monitorar, acompanhar 

e avaliar os atos de gestão do fundo. Também estão inclusas diretrizes que visam dar mais 

transparência possível ao processo, como exigência de vantajosidade técnica e econômica nas 

contratações realizadas pela administradora, medida que deve evitar sobrepreços ou 

superfaturamento, assim como a prática de nepotismo. Da parte de transparência, são 

exigidas divulgação na internet do relatório de administração, demonstrações contábeis e 

financeiras do fundo, além de prestação de contas e sistema de acompanhamento gerencial 

do fundo. 

Com a publicação da portaria, a perspectiva é que o FCA seja criado ainda em 2018, com início 

dos aportes de recursos pelos empreendedores a partir do exercício de 2019. 
Fonte: ICMBio 

 

 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10110-portaria-define-normas-para-fundo-de-compensacao-ambiental
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Iniciado novo ciclo de discussão sobre águas               

Evento sinaliza nova fase para formação do Programa Nacional de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas.                          

                                      07/12/2018 

 

Brasília – O Ministério do Meio Ambiente (MMA) encerrou hoje (7), em Brasília, a série de 

encontros “O Brasil que cuida de suas águas”, que vão servir de base para a consolidação do 

Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. Em um período de seis meses, 

foram duas reuniões nacionais e oito regionais, que contaram com cerca de mil participantes 

de 300 instituições. A partir de 2019, é a vez de os estados começarem a discussão sobre o 

tema, juntamente com o MMA. 

Durante o encontro de hoje, também houve a assinatura de acordo de cooperação técnica 

entre o MMA e a prefeitura da cidade mineira de Mariana, que sofreu sérios danos ambientais 

com o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco, em 2015. O objetivo é a 

criação do Programa Municipal de Bacias Hidrográficas de Mariana. “Meio ambiente significa 

tudo, porque dele vêm saúde e educação” reconheceu o prefeito Duarte Eustáquio Júnior. 

Com os encontros, foi possível identificar sinergias, estabelecer parcerias estratégicas com 

instituições nacionais e internacionais, governos estaduais e municipais, comitês de bacias 

hidrográficas, instituições de ensino e pesquisa, além da sociedade civil organizada. “A 

revitalização objetiva a preservação, conservação e recuperação de rios por meio de um 

conjunto de ações ambientais integradas. Dessa forma, podemos melhorar a disponibilidade 

de água, em quantidade e qualidade”, explicou Jair Tannús Júnior, secretário de Recursos 

Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA. 
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Encontro em Brasília marca encerramento do ciclo de debates realizado em 2018 (Foto: Paulo de Araújo/MMA) 

PARCERIAS 

Tannús ressalta também a importância do Ministério Público nesse processo. “Tem tido um 

papel estratégico na condução do programa, como um guardião que pode contribuir com a 

perenidade das ações, mantendo no cuidado com as águas uma política de Estado”, comentou 

o secretário do MMA. Ele informou, ainda, que foi lançado edital de contratação de empresa 

para elaboração da proposta de texto-base visando o desenvolvimento e definição de 

diretrizes e estratégias para o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas. 

“Essa contratação vai realizar uma análise integrada e crítica sobre a situação atual das bacias 

hidrográficas brasileiras, matriz das principais políticas públicas, planos, programas e projetos 

relacionados à revitalização dessas bacias, além de propor ações e medidas complementares”, 

finalizou Tannús. O diretor de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Acesso à Água, do MMA, 

Renato Saraiva Ferreira, destacou que é fundamental a participação dos estados no processo. 

“Construímos as bases para o programa, identificando problemas e propondo boas práticas. 

Agora, os estados vão discutir e criar suas diretrizes de acordo com a realidade de cada 

localidade. Uma coisa é certa: sem água não há combate à pobreza e não há desenvolvimento 

da agricultura e da economia”, explicou o diretor do MMA. O diretor de Proteção Ambiental 

do Ibama, Luciano Evaristo, enfatizou a participação do órgão como parceiro. “Vamos aplicar 

recursos e o poder coercitivo para recuperar áreas degradadas”, afirmou. 

Acesse fotos do Encontro 
Fonte: MMA 

 

https://www.flickr.com/photos/mmeioambiente/albums/72157701146421492
http://www.mma.gov.br/informma/item/15297-termina-ciclo-de-discuss%C3%A3o-sobre-bacias-hidrogr%C3%A1ficas.html
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Ministra nega liminar a condenado por concessão irregular de licença 

ambiental em Joinville (SC)                      

                                    

                               07/12/2018 

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou medida liminar por meio 

da qual a defesa de Marcelo de Campos Franzoni, ex-coordenador da Fundação do Meio 

Ambiente (Fundema) de Joinville (SC), buscava suspender a execução da pena a ele imposta 

em decorrência de fatos relacionados à Operação Simbiose, que investigou a emissão ilegal de 

licenças ambientais no município. A decisão da ministra foi tomada no Habeas Corpus (HC) 

164372. 

O juízo da 2ª Vara Criminal de Joinville condenou Franzoni à pena privativa de liberdade de 

três anos, oito meses e dez dias de detenção, em regime aberto, por conceder emissão de 

licença ambiental em desacordo com as normas legais, crime previsto no artigo 67 da Lei 

9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientas). A sanção privativa de liberdade foi substituída por 

penas alternativas consistentes na prestação de serviços a comunidade (1.365 horas) e em 

prestação pecuniária (quatro salários mínimos). O recurso de apelação foi desprovido pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) e, em seguida, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

no julgamento de recurso especial, manteve a condenação, mas reduziu a pena para três anos 

e dois meses de detenção. 

No Supremo, a defesa sustenta a atipicidade da conduta de Franzoni, em razão da ausência de 

qualquer lesão ou risco de lesão ao meio ambiente. Alega que a denúncia e as decisões 

condenatórias deixaram de apontar em que consistia o perigo, ainda que abstrato, de dano 

decorrente da concessão da licença ambiental. Pediu a liminar para afastar a execução da pena 

e, no mérito, a concessão do habeas corpus “diante da atipicidade da conduta (ausência de 

dano ou perigo – concreto e abstrato – de dano a bem jurídico). 

Decisão 

Em um exame preliminar do caso, a ministra Cármen Lúcia não verificou plausibilidade jurídica 

nos argumentos apresentados pela defesa. Isso porque, segundo seu entendimento, a 

sentença condenatória explicitou a potencialidade lesiva da conduta do agente público, já que, 

na condição de coordenador da área de licenciamento da Fundema de Joinville, Franzoni 

expediu autorização para corte de 38.019,00 metros quadrados de árvores para a obra de um 

empreendimento imobiliário, em desconformidade com parecer elaborado pela área técnica 

da entidade, que tinha liberado a supressão de apenas 11.515,17 metros quadrados. 

“Conforme se tem na sentença, a autorização conferida pelo paciente importou supressão 

indevida da vegetação de área de preservação permanente”, constatou a relatora. Uma vez 

ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da medida liminar, a ministra 

determinou que se colha o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) de forma a 

subsidiar a análise do mérito do habeas corpus. 
Fonte: STF 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397985
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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> 

 

 

 

 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/2018&jornal=515&pagina=86
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm
https://www.conservation-strategy.org/sites/default/files/field-file/PORT_DP_Os_valores_dos_servicos_ecossistemicos_dos_manguezais_brasileiros_Abr_2018.pdf
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/3994-resolucao-cepram-n-4-579-de-06-de-marco-de-2018.html
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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). 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 

https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?aplicacao=informativo.ea
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CAMPANHAS/DIVULGAÇÃO 
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http://portal.intranet.mpba.mp.br/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=solicitacao-prestacao-auxilio-ceama
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http://www.mpba.mp.br/projeto/projeto-movimenta
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http://www.abaf.org.br/5668-2/
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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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Maria Aparecida Braga França 

 

  numa@mpba.mp.br 

  71 3103-6454/6455/6541/6542 

NURP 
 
Coordenador 
Thyego de Oliveira Matos 
 
Equipe: 
André Meireles Costa 
 

  nurp@mpba.mp.br 

  71 3103-6468/6472/6473 

NUSF 
 
Coordenadora 
Luciana Espinheira da Costa Khoury 
 
Equipe: 
Anderson Dias Silva dos Reis 
Camilla Prado Oliveira Silva 
Deyvid Ressurreição Santana 
Fernando Antônio Nobre Cardoso 
Isabela Santos do Amaral 
Jailson dos Santos Oliveira 
Maria Aline Aguiar Sales 
Priscila Araújo Rocha 

Raquel Maia Torres Bomfim 

 

  nusf@mpba.mp.br 

  71 3103-6427/6429/6432/6439/6438 


