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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 7ª Edição do Boletim Informativo Ambiental do ano de 2017. 
 
A publicação compila matérias disponibilizadas pelo Ministério Público e órgãos parceiros, bem 
como coleta jurisprudências, peças processuais, publicações, eventos e demais informações da 
seara ambiental. 
 
Conclamamos que, com o fito de incrementar as edições futuras e preservar a finalidade do 
informativo, membros e servidores continuem contribuindo com o envio de informações, 
matérias e trabalhos realizados. 
 
Os interessados poderão enviar à Unidade de Informações Ambientais do CEAMA 
(infoambientais@mpba.mp.br) todo o material que dispuserem de relevância ambiental, 
contribuindo dessa forma para a formação do nosso acervo virtual e aprimoramento deste 
periódico. 
 
Boa leitura!  
 
Com meus cumprimentos, 
 
 
Cristina Seixas Graça 

Promotora de Justiça 
Coordenadora do CEAMA 

 

[ Home | Biblioteca Virtual | Edições Anteriores ] 

 

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

Mobilidade urbana: Construção de planos municipais será fomentada 

pelo MP     

                              

                           04/07/2017 

 
Engarrafamentos e trânsito lento são uma constante no cotidiano das grandes capitais 

brasileiras. E Salvador não foge à regra. As férias escolares são dos raros períodos em que o 

tráfego de veículos na cidade diminui e os deslocamentos se tornam mais rápidos e tranquilos. 

Nesta semana, com o final do recesso junino, milhares de estudantes retornam às aulas na 

capital baiana. O movimento de carros, vans e micro-ônibus volta a todo vapor, sendo mais um 

dos fatores que tornam problemática a mobilidade urbana da cidade. 

 

O tema da mobilidade urbana é uma preocupação do Ministério Público estadual, não só em 

relação a Salvador, mas a todos os municípios baianos. Em 2016, a Instituição começou a 

intensificar e aprimorar a atuação de promotores de Justiça para acompanhar, subsidiar e exigir 

a construção dos Planos de Mobilidade Urbana nos municípios baianos com mais de 50 mil 

habitantes, que totalizam 48, incluindo a capital. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio 

às Promotorias de Meio Ambiente e Urbanismo (Ceama), promotora de Justiça Cristina Seixas 

Graça, a ação do MP está sendo desenvolvida por meio do projeto 'Movimenta - Planejando a 

Mobilidade Urbana”, que envolve, além do Ceama, os Centros de Apoio Operacional dos 

Direitos Humanos (Caodh), do Consumidor (Ceacon), de Proteção ao Patrimônio Público 

(Caopam) e de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp). 

 

A primeira etapa do projeto consiste na capacitação de membros e servidores da instituição 

para compreender a lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e traçar ações e 

projetos sobre a mobilidade urbana. O primeiro seminário de capacitação foi realizado em 

outubro do ano passado em Salvador, quando autoridades estaduais, municipais e especialistas 

de trânsito e urbanismo discutiram o tema, com projeções e sugestão de medidas em relação à 

capital baiana. Segundo Cristina Seixas, estas discussões vão ser expandidas, neste segundo 

semestre de 2017, com eventos programados para acontecer em demais municípios do estado, 

a fim de debater as realidades locais de mobilidade urbana e impulsionar a elaboração dos 

planos municipais. 

 

Ela explica que o projeto parte das premissas estabelecidas pela Lei 12.587/12, que instituiu as 

diretrizes da PNMU e trouxe a exigência de elaboração dos planos de mobilidade urbana para 

municípios com mais de 20 mil habitantes. O prazo inicial de três anos para a elaboração dos 

planos, expirado em 2015, foi prorrogado por mais três anos em dezembro do ano passado 

pela Lei nº 13.406/16. “A Lei prevê a integração da mobilidade urbana com as políticas de 
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saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo. Os planos de mobilidade devem ser 

elaborados em consonância com os Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU)”, 

afirma Cristina Graças Seixas. 

 

A promotora de Justiça observa que estes planos municipais devem atentar para o que 

preconiza a PNMU, como por exemplo o desenvolvimento de modais não motorizados e o 

desenvolvimento de mais alternativas de transporte coletivo. Segundo os dados mais atuais do 

Ministério das Cidades, o automóvel (28%) ou o transporte coletivo (32%) representam 60% 

dos deslocamentos realizados no País, sendo que o ônibus corresponde a 90% do coletivo. “Por 

isso, há uma necessidade de implantar novas formas de transporte que atendam a cada 

município. O plano municipal deve ser construído e implementado de forma democrática, 

visando garantir o direito de todos a se movimentar dentro da cidade com rapidez e segurança, 

atendendo a acessibilidade das pessoas com necessidades especiais e com uma tarifa 

adequada ao serviço prestado”, disse. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

Projeto de educação ambiental capacita 180 alunos em produção 

audiovisual                             

                           10/07/2017 

 
Quase 200 alunos de seis unidades 

escolares de Vitória da Conquista estão 

sendo capacitados em produção 

audiovisual por meio da realização de 

oficinas promovidas pelo projeto de 

educação ambiental 'Eco Kids e Eco 

Teens', do Ministério Público estadual. 

Duas delas já foram realizadas, no Colégio 

Estadual Camilo de Jesus Lima, no último 

dia 4, e na Escola Municipal Euclides da 

Cunha, no último dia 6. As oficinas 

seguem até setembro, divididas em módulos práticos e teóricos de roteiro, captação de 

imagens e edição de vídeo. As aulas acontecem nas próprias unidades escolares, com exceção 

da etapa de edição, que será realizada em laboratórios da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (Uesb), do Instituto Federal da Bahia (Ifba) e do Colégio Opção. 

 

Segundo a promotora de Justiça Karina Cherunibi, gerente do projeto, o objetivo é que, após as 

oficinas, os 180 alunos estejam habilitados para produzir vídeo ambiental sobre o tema 'Parque 

Municipal Serra do Piripiri'. “Ele foi escolhido por ser uma unidade de conservação municipal 

de Vitória da Conquista que sofre com pressão antrópica. Com a divulgação da existência da 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37624
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unidade e de sua importância ambiental, espera-se despertar o reconhecimento do Parque 

como bem municipal a ser protegido, incluindo a preservação de nascentes de mananciais, 

como o rio Verruga”, explicou a promotora. As aulas são ministrados pelos professores Benival 

Vilaça Ferreira, do Ifba, e Márcio Venâncio, coordenador do curso de Cinema da Uesb.  

 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

MP pede R$ 72 milhões em indenizações por danos ambientais 

cometidos por mineradoras em Ourolândia  

Ex-prefeita, cinco empresas e nove empresários são denunciados por crimes ambientais 

                     

                                            10/07/2017 

 
Indenizações no total de R$ 72,8 milhões por danos ambientais causados por atividades ilegais 

de extração e beneficiamento de 

mármore “Bege Bahia” foram pedidas à 

Justiça pelo Ministério Público estadual 

em uma série de 16 ações civis públicas 

ajuizadas, nos últimos 20 dias, contra o 

Município de Ourolândia, 32 

empresários e o Instituto do Meio 

Ambiente e Recurso Hídricos (Inema). 

Segundo o promotor de Justiça Pablo 

Almeida, as atividades eram 

desenvolvidas por meio de licenças 

ambientais ilegais, sem licenciamento 

ou em desacordo com as obtidas. 

Foram pedidas também a anulação das licenças concedidas pelo Município e pelo Inema e a 

paralisação das atividades. 

Pelas ilegalidades, a ex-prefeita Yhonara Rocha de Almeida Freire; o ex-secretário municipal de 

Meio Ambiente, Múcio Ancelmo Oliveira de Azevedo; e a ex-técnica ambiental do Município 

Bernadeth Sousa Rocha Simões foram denunciados por crime ambiental, na concessão de 

licenças ilegais, e pelo crime de prevaricação. Se condenados, a pena máxima pode chegar a 16 

anos de prisão para cada um, informou Pablo Almeida. Também foram denunciados, 

criminalmente, nove empresários e cinco empresas por apresentarem, no licenciamento, 

estudos, laudos e relatórios ambientais falsos e enganosos. A pena para eles pode alcançar até 

seis anos de prisão. As empresas denunciadas são a Polibege Mármores, RM Mármore e 

Granito, JN Mármore, Fladmar e a Bege Gran. Os empresários denunciados são: Antôni o Neto 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37730
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Alecrim Freire, Noberto Marques Rodrigues, Miriam Feitosa Alexandrino, João Ricardo de Jesus 

Brito, Cristiane de Jesus Brito, Nilton Mesquita Góis Júnior, Emerson Megia Iglesias Simal, 

Guidacy Ribeiro Piovezan e Marco Luiz Ribeiro Piovezan. 

Segundo o promotor Pablo Almeida, 

“as investigações demonstraram que 

os licenciamentos ambientais em 

trâmite no Município de Ourolândia 

não obedeciam aos trâmites legais, já 

que as empresas e empresários 

apresentavam estudos falsos, 

incompletos e com dados 

equivocados, e os agentes públicos, 

mesmo assim, cientes dos equívocos e 

falsidades, em conluio com a iniciativa 

privada, concediam licenças 

ambientais, em prejuízo ao meio ambiente”. Ele informou que a situação do licenciamento de 

empresas de extração e beneficiamento de mármore em Ourolândia vem sendo acompanhada 

pelo MP, desde 2010, por meio do programa de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). “O MP 

sempre buscou fomentar a regularização dos empreendimentos, como forma de implementar 

o princípio do desenvolvimento sustentável. Entretanto, muitos anos depois das primeiras 

fiscalizações, o setor privado, com a conivência do Poder Público, continua desenvolvendo suas 

atividades de maneira predatória”, afirmou o promotor.  

Pablo Almeida destacou que a atividade de extração e beneficiamento do mármore, realizada 

de forma predatória, prejudica os recursos hídricos da Bacia do Salitre, bem como o relevante 

conjunto de cavernas da cidade, com volume significativo de fósseis e pinturas rupestres. 

“Segundo o Inema, por exemplo, o complexo de cavernas denominado 'toca dos ossos' é 

considerado o mais fossilífero do Brasil. Um dos fósseis de preguiça gigante encontrado em 

Ourolândia se encontra exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro”, pontuou.  

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37787
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MP e UPB discutem construção de políticas ambientais nos municípios 

baianos                                   

                            24/07/2017 

 

A construção de políticas públicas ambientais efetivas nos municípios baianos pautou debate 

realizado hoje, dia 24, na sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), em evento promovido 

pelo Ministério Público estadual em parceria com a UPB. Promotores de Justiça que atuam na 

área ambiental apresentaram a prefeitos, vereadores e secretários municipais projetos 

desenvolvidos pela instituição cujo objetivo principal é fomentar a e laboração e execução pelos 

gestores de uma política ambiental municipal. Foram apresentados os projetos 'Município 

Ecolegal', 'Movimenta – Planejando a Mobilidade Urbana' e 'Resíduos – Do Lixão à Gestão 

Sustentável'. Segundo a coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente e 

Urbanismo (Ceama), promotora de Justiça Cristina Seixas Graça, eles foram escolhidos por 

lidarem com temas em que se constata uma maior dificuldade no trabalho de gestão 

ambiental. Ela informou que a ideia é regionalizar este tipo de debate por meio de oficinas e 

encontros com os prefeitos no interior do Estado, sobretudo devido a existência de novos 

governos iniciados em janeiro de 2017. 

O evento, na sua abertura, contou com a 

participação da procuradora-geral de Justiça Ediene 

Lousado, que destacou a importância do debate 

acerca de tema tão relevante para a sociedade e da 

permanência de um diálogo franco e efetivo entre 

MP e prefeitos, para construção de soluções viáveis 

e positivas. “O trabalho do MP é missionário, de  

defesa da sociedade, do meio ambiente, das 
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gerações presentes e futuras. O desenvolvimento econômico não pode ser irresponsável. 

Nosso compromisso com a preservação dos recursos naturais deve ser permanente. O MP se 

oferece como um parceiro na condução de políticas públicas para construção de um mundo 

melhor”, afirmou. O presidente da UPB, Eures Ribeiro, prefeito de Bom Jesus da Lapa, afirmou 

que os gestores municipais têm que enxergar no MP não um problema, mas um caminho para 

solução dos problemas. Também participaram da abertura o procurador-geral do Ministério 

Público de Contas dos Municípios, Danilo Diamantino, e o conselheiro do Tribunal de Contas 

dos Municípios da Bahia (TCM) Ronaldo Santana. 

Entre estes problemas estão: a ausência ou 

deficiência de lei, conselho e fundo 

municipais de meio ambiente, como também 

a falta de um plano de mobilidade urbana. O 

diagnóstico realizado pelo MP, por meio do 

projeto 'Município Ecolegal', mostra que 54% 

de 176 municípios analisados fazem 

licenciamento ambiental, mas 95% e 80% 

deles, respectivamente, não possuem um 

quadro mínimo de profissionais técnicos 

especializados e não fiscalizam as atividades licenciadas. A promotora de Justiça Luciana 

Khoury explicou aos prefeitos que estes são os principais pontos trabalhados no 'Município 

Ecolegal'. Ela também mostrou as competências dos municípios previstas na Lei Complementar 

150/2011 e chamou a atenção para a importância da participação da população na construção 

das políticas, por meio dos conselhos municipais de meio ambiente.  

Em relação à mobilidade urbana, a 

promotora de Justiça Cristina Graça 

apresentou a exigência legal, a partir da 

Lei 12.587/12, de que todos municípios 

brasileiros com população acima de 20 

mil habitantes devem elaborar plano 

municipal de mobilidade urbana. 

Segundo ela, em todo o País apenas 5% 

dos municípios já contam com plano 

elaborado, e o prazo se encerra em abril 

de 2018. A promotora informou que o 

MP tem capacitado promotores e servidores para fomentar a elaboração dos planos nos 

municípios, inicialmente aqueles com mais de 100 mil habitantes. Também foram abordadas 

no evento, pela tarde, questões sobre gestão municipal dos resíduos, com o projeto do MP 

apresentado pela assessora ambiental Cristiane Tosta, e sobre consórcios públicos 

intermunicipais para solução conjunta regionalizada dos problemas, com explanação e 

mediação da promotora de Justiça Rita Tourinho. 

Fotos : Humberto Fi lho / Cecom-Imprensa  

Fonte: MPBA – Cecom  

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38299
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FPI resgata cerca de 450 animais na região do Baixo Paraguaçu  

                             

                                    24/07/2017 

 
Cerca de 450 animais foram resgatados 

na primeira semana de trabalho da 3ª 

Etapa da Fiscalização Preventiva 

Integrada (FPI) realizada, pelo Ministério 

Público estadual e entidades parceiras, na 

Bacia do Rio Paraguaçu. Papagaios, 

jabutis e diversas espécies de pássaros 

estão entre os animais resgatados pela 

equipe técnica de fauna desde o 

domingo, dia 16. Propriedades rurais de exploração agrícola e pecuária, carvoarias, pontos de 

revenda de agrotóxicos, locais de extração de minerais e cerâmicas, sistemas municipais de 

gestão ambiental, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário também são alvo da 

fiscalização, que acontece nos municípios de Cruz das Almas, Cachoeira, São Félix, Muritiba, 

Saubara, Conceição da Feira, Cabeceiras do Paraguaçu, Santo Amaro, Salinas da Margarida e 

Maragojipe. 

Diversos animais resgatados pela FPI já foram 

devolvidos ao meio ambiente, em reservas  

ambientais localizadas em Áreas de Proteção 

Ambiental (APA), na Serra da Jibóia. Uma equipe 

formada por biólogos e médicos veterinários 

recepciona inicialmente os animais encontrados 

pelos fiscais, identifica a espécie e encaminha para 

a avaliação clínica. Todos os animais são 

manejados e avaliados clinicamente antes de 

serem soltos ou encaminhados ao Centro de 

Triagem de Animais Silvestres, explica o biólogo 

Allan Suhet, informando que é oferecida 

alimentação balanceada, ração própria e frutas a 

cada espécie. Para a promotora de Justiça Luciana 

Khoury, “a 3ª Etapa da FPI já está sendo bastante 

exitosa, com ênfase nos principais problemas que 

vêm ocorrendo em relação a danos ambientais, sobretudo que afetam as comunidades 

tradicionais do Baixo Paraguaçu”. Ela destaca que também foram identificados pelos fiscais dos 

órgãos colaboradores da operação danos causados por ocupações irregulares em APP, 

inúmeros desmatamentos, plantações de eucalipto avançando em territórios de comunidades 

tradicionais, irregularidades em comercialização e vendas de agrotóxicos, problemas 

relacionados ao saneamento, em especial na temática dos resíduos sólidos, dentre outros. 

Luciana Khoury coordena as ações junto com o promotor de Justiça Thyego Matos.  
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A FPI acontece até a próxima sexta-feira, dia 

28, quando será realizada a audiência 

pública de apresentação dos resultados no 

Auditório Leite & Alves, da Universidade 

Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). As 

atividades de fiscalização são realizadas por 

equipes de Saneamento, Gestão Ambiental 

Municipal, Rural, Agrotóxicos, Cerâmica e 

Mineração, Patrimônio Histórico/Cultural, 

Fauna, Comunidades Tradicionais, Aquática, 

Ocupações Irregulares e Loteamento, Apoio 

e Coordenação Geral. Além do MPBA, 

integram a FPI o Ministério Público Federal, 

Ministério Público do Trabalho, Agência de 

Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

(Crea-BA), 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 Bahi a (Ipac), 

Superintendência do Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA), Marinha do Brasil e a Secretaria 

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

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

MP promove II Seminário de Educomunicação Aplicada à Educação 

Ambiental no Sudoeste da Bahia                

                             

                    

                            26/07/2017 

O Ministério Público estadual promoverá no próximo dia 25 de agosto, o ‘II Seminário de 

EduComunicação Aplicada à Educação Ambiental no Sudoeste da Bahia’, que ocorrerá das 8h às 

17h, no auditório da Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista. O evento 

vai contar com a presença de professores da educação básica da Região Sudoeste da Bahia e 

demais interessados na temática. O objetivo é apresentar aos professores a possibilidade de 

associação da linguagem pedagógica da educomunicação à educação ambiental, motivando-os 

quanto ao uso de recursos audiovisuais na produção das edições dos jornais Eco Kids e Eco 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38317
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Teens. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de agosto, por meio do site da Instituição, no 

endereço eletrônico www.mpba.mp.br. A abertura do evento será feita pela promotora de 

Justiça Karina Cherubini e por representantes das Secretarias Municipais de Comunicação, de 

Educação e Meio Ambiente de Vitória da Conquista, do Núcleo Territorial de Educação (NTE-

20) e dos Conselhos de Meio Ambiente e de Educação, além do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).  

O evento terá palestras sobre temas como ‘Educomunicação e educação ambiental’, que será 

ministrada pelo professor e especialista em Geografia Regional da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (Uesb); ‘Cinema e educação ambiental – leituras e potencialidades’, que será 

ministrado pelo professor Márcio Venâncio; ‘A produção de mapas mentais para aprendizado 

de leis ambientais por crianças e adolescentes’, que será apresentado pela professora Cláudia 

Rocha, bacharel em Direito pela Universidade Anhanguera – Uniderp. Na ocasião, também 

serão apresentados relatos de experiências na produção dos jornais Eco Kids e Eco Tee ns, que 

contará com a participação do especialista em geografia regional, José Amorim da Silva; da 

professora da rede municipal de Barra do Choça, Irlândia Lima; da jornalista e professora da 

rede municipal de Vitória da Conquista, Daniela Costa; e da jornalista e professora da rede 

estadual de Vitória da Conquista, Veruska Anacirena.   

Fonte: MPBA – Cecom  

 

FPI embarga empreendimento em ilha do Rio Paraguaçu   

                            

                            27/07/2017 

Um empreendimento localizado na 

Ilha da Mata da Onça, no Rio 

Paraguaçu, foi embargado por 

técnicos que integram a 3ª Etapa da 

Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), que acontece até a próxima 

sexta-feira, dia 28, na Bacia do Rio 

Paraguaçu. Segundo os técnicos da 

FPI, a obra foi instalada em área de 

preservação permanente sem licença 

ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes e estava 

desenvolvendo atividades 

poluidoras, como aterramento de áreas alagadiças e cultivo de espécies exóticas. A ilha fica 

entre as cidades de Cachoeira e São Félix. Uma retroescavadeira utilizada para cometimento de 

infrações ambientais em Maragojipe também foi apreendida. Além disso, foi embargada no 

município uma área de extração mineral que estava realizando a atividade sem a devida 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38404
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licença. Até agora, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama) já aplicou mais de R$ 500 mil em multas. 

A FPI está sendo realizada pelo Ministério Público estadual e enti dades parceiras, desde o 

último dia 16, nos municípios de Cruz das Almas, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Saubara, 

Conceição da Feira, Cabeceiras do Paraguaçu, Santo Amaro, Salinas da Margarida e Maragojipe. 

Mais de 450 animais já foram resgatados na região e muitos deles devolvidos ao meio 

ambiente. O trabalho está sendo coordenado pelos promotores de Justiça Thyego Matos e 

Luciana Khoury e os resultados serão divulgados na próxima sexta-feira, dia 28, em audiência 

pública que acontecerá às 90h, no Auditório Leite & Alves, da Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano (UFRB). As atividades de fiscalização são realizadas por equipes de 

Saneamento, Gestão Ambiental Municipal, Rural, Agrotóxicos, Cerâmica e Mineração, 

Patrimônio Histórico/Cultural, Fauna, Comunidades Tradicionais, Aquática, Ocupações 

Irregulares e Loteamento, Apoio e Coordenação Geral. 

Além do MPBA, integram a FPI o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da Bahia (Crea-BA), 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 e a 

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

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38422
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TAC prevê proteção e recuperação do Parque Serra de Periperi, em 

Vitória da Conquista 

                                                                          28/07/2017  

                                 

O Município de Vitória da Conquista assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com 

o Ministério Público do Estado da Bahia em que se compromete a iniciar uma série de medidas 

para a recuperação e proteção do Parque Serra de Periperi. O acordo, que foi proposto pela 

promotora de Justiça Karina Cherubini e assinado pelo prefeito Herzem Gusmão, será 

homologado judicialmente para extinguir uma ação civil pública proposta pelo MP contra o 

Município em 2012. 

De acordo com o TAC, a prefeitura terá que garantir, em leis orçamentárias municipais, o valor 

mínimo de R$ 2 milhões para ações de planejamento, prevenção, fiscalização, repressão e de 

recuperação do parque. O Município não poderá mais conceder alvarás de construção, habite-

se ou qualquer outra licença para edificações dentro da poligonal da Unidade de Conservação e 

ainda terá que cercar e demarcar a área total do Parque Serra de Periperi, a começar por áreas 

invadidas ou desocupadas pela Prefeitura Municipal em 2017 e que estão mais propensas a 

invasões. Além disso, terá que realizar protocolos para a desocupação voluntária das áreas 

invadidas, demolir todas as edificações, cercas e outras intervenções artificiais não autorizadas 

pelo poder público e analisar a possibilidade de realocação dos ocupantes para áreas regulares 

no perímetro urbano de Vitória da Conquista. 

Para recuperação das áreas atingidas e preservação de todo o parque, o Município obrigou-se a 

retirar do local todo entulho, resíduos sólidos e de  construção civil; executar um Plano de 

Recuperação Ambiental; fiscalizar e coibir queimadas e depósito irregular de lixo; implantar 

sistema de drenagem das águas pluviais em toda a cidade; realizar campanha publicitária anual 
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para conscientização ambiental; e a continuar com um programa de educação ambiental sobre 

o Parque Municipal da Serra do Periperi. Os prazos para execução das obrigações assumidas 

variam de 30 dias a dois anos e o compromisso terá vigência por doze anos. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/38495
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Abrampa participa de Audiência Pública da Comissão Temporária do 
Meio Ambiente do CNMP 
 

     07/07/2017 
 

 

Foto: Sérgio Almeida (Ascom/CNMP) 

A Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), por 

meio de seu Presidente, membros da Diretoria e associados, participou, nesta quinta-feira, 6 de 

julho, de audiência pública promovida pela Comissão Temporária do Meio Ambiente do 

Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para discussão sobre a “Regulamentação da 

unificação das atribuições cíveis e criminais nos órgãos de execução do Ministério Público 

brasileiro responsáveis pela tutela do meio ambiente e do patrimônio cultural”. 

A Abrampa marcou presença na audiência pública por meio do Presidente Luis Fernando Cabral 

Barreto Júnior, que apresentou manifestação favorável à unificação das atribuições cíveis e 

criminais. Representantes dos MPs do RS, SC, AC, MG, ES, BA, PE, PA, DF, MA, e do MPT, 

defenderam, unanimemente, a proposta de unificação apresentada pelo MPF ressaltando a 

eficiência e resolutividade desse modelo de atuação. 

Leia na íntegra a manifestação da Abrampa na audiência, assinada pelo Presidente . 

Fonte: ABRAMPA 

 

http://www.abrampa.org.br/site/uploads/.cache/conteudo/111-pdf/5964f80f30f71_111.pdf
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=496&modulo=NOTÍCIA
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IBAMA recebe membros da Diretoria da Abrampa 

     
     07/07/2017 
 

O Presidente da Associação Brasileira 

dos Membros do Ministério Público 

de Meio Ambiente (Abrampa), 

Promotor de Justiça Luis Fernando 

Cabral Barreto Júnior, acompanhado 

de membros da Diretoria e 

associados, participou, na quinta-

feira, dia 06 de julho, de reunião com 

a Presidência e equipe técnica do 

IBAMA para debater sobre o “Projeto 

de Lei Geral de Licenciamento 

Ambiental”. A reunião foi realizada 

na Sede do IBAMA, em Brasília. 

Durante o encontro, a equipe do IBAMA apresentou a mais recente versão do PL nº 

3.759/2004, fruto de debates com diversos segmentos interessados no licenciamento 

ambiental. 

Os integrantes da Abrampa apresentaram suas preocupações quanto a retrocessos e 

inconstitucionalidades do texto em discussão. Pontuaram, especialmente, as violações 

evidentes do art. 225, §1º, IV da Constituição da República no tocante à exclusão expressa do 

dever de apresentar EIA/RIMA por atividades impactantes, as chamadas “listas negativas”. 

Lembraram dos precedentes do STF quanto a essa matéria. Também frisaram a 

inconstitucionalidade da dispensa da certidão de uso e ocupação do solo no licenciamento, por 

que afronta os arts. 30 e 182 §2º da Constituição Federal. Também foram apresentados 

diagnósticos sobre os resultados do autolicenciamento no Estado da Bahia. A Dra. Cristina 

Seixas do MPBA demonstrou os prejuízos causados ao meio ambiente pela simplificação 

exagerada do licenciamento. 

A Abrampa acordou que enviará Nota Técnica sobre a nova versão visando contribuir para o 

aperfeiçoamento da legislação ambiental garantindo a celeridade sem descurar da prevenção 

aos danos ambientais. 

Fonte: ABRAMPA 

 

 

 

http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=497&modulo=NOTÍCIA
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MPF é contrário a PL que impede suspensão de obras públicas irregulares 
 
A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural aponta inconstitucionalidades na proposta 
que pretende mudar a Lei de Licitações 

     
     07/07/2017 
 

O Ministério Público Federal (MPF) se posicionou contra o Projeto de Lei (PL) 447/2012, em 

nota técnica elaborada pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR). A 

proposta, que tramita no Senado Federal, acrescenta um parágrafo à Lei nº 8.666/1993, 

conhecida como Lei de Licitações, com o objetivo de proibir a suspensão ou cancelamento de 

obras públicas em andamento, ainda que apresentem irregularidades.  

Para o MPF, a proposta apresenta grave inconstitucionalidade por limi tar o poder de controle 

da administração pública, infringindo diretamente leis que estabelecem estudos para a 

execução de obras públicas. No documento, a 4CCR destaca a exigência de licenciamento 

ambiental como condição para a execução de obras públicas, conforme o disposto na 

Constituição Federal. 

A nota técnica também menciona moção do Instituto Socioambiental (ISA) que alerta para a 

violação de diversos direitos fundamentais e princípios resguardados pela Constituição Federal. 

A organização reforça a inconstitucionalidade da mudança, uma vez que a alteração impede a 

garantia de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e torna populações 

impactadas por obras ainda mais vulneráveis. 

Para o coordenador da 4CCR, subprocurador-geral da República Nivio de Freitas, a medida 

atende a interesses econômicos e pretende reduzir a atuação de órgãos de controle: “Não 

podemos deixar de destacar que essa é mais uma tentativa do Congresso Nacional de, 

mediante Projetos de Lei flagrantemente inconstitucionais, enfraquecer os instrumentos legais 

de proteção ambiental”, enfatiza. 

Retrocesso Ambiental – Além do PLS 447/2012, outras propostas legislativas em trâmite no 

Congresso Nacional ameaçam o licenciamento ambiental. Entre elas está a Proposta de 

Emenda Constitucional nº 65 (PEC 65), 654/2015, PLC 112/2015, PLS 705/2015 e PLC 1546/201, 

que pretendem flexibilizar as etapas do processo de licenciamento. 

Em resposta às propostas, o MPF produziu diversas notas técnicas alertando para os riscos das 

inconstitucionalidades apresentadas ao apresentar riscos para o meio ambiente. 

Leia a íntegra da nota técnica do MPF. 

Fonte: MPF 

 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/4CCR029.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-e-contrario-a-pl-que-impede-suspensao-de-obras-publicas-irregulares
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Fundação lança estudo sobre Unidades de Conservação Municipais da 
Mata Atlântica 
     

     12/07/2017 
 

A Fundação SOS Mata Atlântica acaba de lançar o estudo “Unidades de Conservação 

Municipais da Mata Atlântica”, o primeiro trabalho feito no país sobre essas áreas protegidas 

nas cidades do bioma. O levantamento, divulgado hoje no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, 

em Campinas (SP), revela a existência de mais de mil Unidades de Conservação (UCs) 

municipais na Mata Atlântica e nos ambientes costeiros e marinhos. 

As análises se concentraram em 934 UCs municipais, já que 153 têm lacunas de informação. As 

UCs analisadas estão distribuídas em 428 municípios, que equivalem a pouco mais de 3 

milhões de hectares. Da amostra total, 914 UCs estão em áreas da Mata Atlântica e 

ecossistemas associados (2,8 milhões de hectares) e 20 estão em áreas marinhas (132,3 mil 

hectares). 

Até esta etapa da análise, realizada entre fevereiro de 2015 e março de 2017, o estudo 

investigou 559 municípios da Mata Atlântica, que respondem por 20% das municipalidades 

totalmente inseridas no bioma e 16% dos municípios existentes em seu domínio. O ponto de 

partida foi o mapa da área de aplicação da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428, de 2006). 

Foram consideradas as UCs em conformidade com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), além daquelas com proteção oficial e características similares a alguma 

categoria de manejo, embora, por algum motivo, ainda não tenham sido adequadas ao SNUC. 

“A Mata Atlântica possui 3.429 municípios e mais de 72% da população vive nesse bioma. As 

Unidades de Conservação municipais têm um papel muito importante para conservar a 

biodiversidade e prover serviços ambientais essenciais para a sociedade, como água em 

quantidade e qualidade e a manutenção do nosso microclima. Há um potencial enorme para 

fortalecimento da atuação local e, por este motivo, essa agenda é uma nova prioridade 

institucional”, afirma Marcia Hirota, diretora-executiva da SOS Mata Atlântica. 

O levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica indica seis fatores principais que motivam a 

criação de UCs municipais pelas prefeituras: proteção de remanescentes da vegetação nativa e 

da paisagem natural; uso público para lazer, recreação e ecoturismo; educação ambiental; 

pesquisa sobre a biodiversidade; proteção de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de fauna 

e de flora e proteção de recursos hídricos. 

O Parque Natural Municipal (PNM) Montanhas de Teresópolis é um bom exemplo da 

importância das UCs municipais para a preservação de remanescentes da Mata Atlântica. 

Criada em 2009 como contraponto à exploração irregular de granito na região, integra o 

Mosaico de Unidades de Conservação do Corredor Central Fluminense, uma das áreas mais 

ricas em biodiversidade da Mata Atlântica. Ao fazer conexão com outras duas importantes UCs, 

o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e Parque Estadual dos Três Picos, esse PNM contribui 
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para proporcionar um cinturão de proteção não só para Teresópolis, mas também para os 

municípios vizinhos de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. 

“Observamos muitas inovações e esperamos que outros municípios possam se inspirar nelas 

para avançar com esse mecanismo de proteção ambiental em seus territórios. Um aspecto 

importante é que mais da metade das unidades de conservação municipais registradas estão 

inseridas ou próximas da malha urbana dos municípios. Isso abre uma nova perspectiva para a 

reconexão entre as pessoas e os ambientes naturais e o fortalecimento do elo entre o  meio 

ambiente conservado e o bem-estar da população”, diz Luiz Paulo Pinto, pesquisador 

responsável pelo estudo, mestre em ecologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) e mais de 25 anos de experiência em trabalhos com ONGs ambientais. 

O estudo foi realizado com o apoio do Bradesco Cartões, do Bradesco Seguros, do Instituto 

Credit Suisse Hedging-Griffo e da Repsol Sinopec Brasil. 

 

Unidades invisíveis 

O estudo também faz um alerta para a precariedade do acesso e disponibilidade de 

informações oficiais sobre as UCs por parte do poder público. Isso porque somente 28% das 

UCs municipais contam com algum tipo de informação nos sites das prefeituras. Mesmo as 

unidades que fornecem dados o fazem de forma incompleta. 

“Essas unidades estão praticamente invisíveis no sistema. É necessário ampliar o conhecimento 

sobre essa rede de proteção para que as UCs municipais possam efetivamente fazer parte da 

estratégia de proteção da biodiversidade da Mata Atlântica”, afirma a gerente de Áreas 

Protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica, Erika Guimarães. 

Esse gargalo no fornecimento de informações mostra a necessidade de um grande esforço para 

as prefeituras registrarem as UCs no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do 

Ministério do Meio ambiente (CNUC/MMA), pois apenas 211 das UCs, ou 23% do total 

levantado, estão cadastradas nesse sistema. 

Foram registradas UCs municipais em 15 dos 17 estados da Mata Atlântica. Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e Paraná, juntos, concentram 82,6% da área e 70,3% da quantidade total  de UCs no 

bioma. Minas Gerais tem mais da metade da área total protegida (56%) e maior quantidade de  

municipalidades com UCs (156). 

O Rio de Janeiro, por sua vez, tem a maior proporção e capilaridade da cobertura dessa rede de 

proteção. Segundo o estudo, pelo menos 83,7% dos municípios fluminenses abrigam 305 UCs 

municipais, ou o correspondente a 33,4% das unidades do bioma. Das 20 UCS marinhas, nove 

estão no Rio de Janeiro. 

Os resultados desse trabalho contribuem para evidenciar a dimensão dessa rede de proteção 

local. Os números são surpreendentes e mostram a importância das unidades de conservação 

municipais para proporcionar mais capilaridade nas ações de conservação de uma região de 

grande complexidade socioeconômica e enorme riqueza natural. A expectativa é que possamos 
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lançar as bases para o desenvolvimento de uma estratégia de conservação da Mata Atlântica 

amplificado e integrado, mais duradouro, valorizando e disseminando a experiência dos 

municípios na sustentabilidade do ambiente urbano e rural. 

Para ler a íntegra do estudo, clique aqui. 

Fonte: SOS Mata Atlântica 

 

Pagamento por Serviços Ambientais cresce no país 
 
Guia lançado pelo MMA no Fórum Brasil de Gestão Ambiental mostra que mais de 2 
mil projetos já foram executados no país.      

     12/07/2017 
 

PAULENIR CONSTÂNCIO 

As iniciativas de preservação ambiental a partir do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) 

estão entre as que mais cresceram no País nos últimos anos.  Números da Matriz de PSA 

brasileira, elaborada pela Forest Trends em parceria com diversos órgãos ambientais, revelam 

que mais de 2 mil projetos foram executados por diversas instituições e pessoas físicas até 

2014.   

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detectou mais de 400 

municípios que pagam por serviços ambientais. O sistema de PSA faz parte do conjunto d e 

medidas que o Brasil propôs para cumprir as metas do Acordo de Paris sobre mudança do 

clima. Outros compromissos internacionais na área ambiental também incluem os PSA no rol 

de medidas propostas. 

A experiência de quem já fez ou está fazendo PSA e os desafios para quem pretende usar esse 

instrumento estão agora no Guia para a Formulação de Políticas Públicas Estaduais e 

Municipais de Pagamento por Serviços Ambientais. A publicação, essencial para gestores 

ambientais, foi lançada na última terça-feira (11/07) durante o Fórum Brasil de Gestão 

Ambiental, em Campinas (SP).  

 “É uma das ferramentas adequadas para apoiar quem faz uso da terra de forma sustentável e 

ao mesmo tempo se preocupa em preservar seus recursos naturais para manter a viabilidade 

do seu negócio agora e, ao mesmo tempo, assegurar a conservação para as gerações futuras”, 

avalia Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza, diretor de Conservação de Ecossistemas do MMA. 

CAMINHOS 

O Guia orienta o gestor pelos caminhos do PSA para cobrir os custos com a preservação. Os 

técnicos responsáveis pelo estudo explicam que recorrer a essa alternativa exige um passeio 

pelas legislações federais, estaduais e municipais, buscando um modelo para cada situação. A 

publicação mostra, ainda, que é preciso avaliar o custo de oportunidade associado à região de 

https://www.sosma.org.br/downloads/index.php
https://www.sosma.org.br/106416/fundacao-lanca-estudo-sobre-unidades-de-conservacao-municipais-da-mata-atlantica/
http://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/143-economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade
http://www.mma.gov.br/publicacoes/biodiversidade/category/143-economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade
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implementação do projeto e a estrutura administrativa necessária para se efetuar os 

pagamentos e cobrar os resultados.  

A publicação é uma iniciativa da Secretária de Biodiversidade do MMA em parceria com a 

organização The Nature Conservancy (TNC) e a Fundação Grupo Boticário de Proteção à 

Natureza, com o apoio da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ). “Mesmo em um 

momento em que há carência de recursos é possível buscar alternativas para chegar aos 

recursos necessários à preservação dos ecossistemas e a valorização das ações de conservação 

de proprietários rurais”, conclui Scaramuzza.   

Fonte: MMA 

 

Vídeos ensinam sustentabilidade para crianças 
 
Governo federal e Unesco lançam vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) voltados para o público infantil.  

 
     13/07/2017 
 

DA REDAÇÃO 

Como falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para crianças? A partir desta 

quinta-feira (13/07), os educadores do ensino fundamental de todo o país terão à disposição 

oito vídeos explicativos sobre nove dos 17 ODS. Em cada um dos vídeos, a explicação é 

apresentada por crianças. O material foi lançado nesta quinta-feira (13/07), em Manaus (AM), 

com a presença de crianças, educadores e gestores de educação. 

Também está disponível a publicação Educação para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável - Objetivos de Aprendizagem, sobre todos os ODS. A ideia é aumentar a 

conscientização da comunidade escolar sobre a importância da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS). 

Com a parceria dos ministérios do Meio Ambiente (MMA) e da Educação (MEC), a iniciativa foi 

realizada pela Representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) no Brasil no contexto do marco internacional dos ODS e da Agenda da 

Educação 2030, compromissos assumidos pelo Brasil e por diversos outros países em 2015.   

TELA VERDE 

A série de vídeos fará parte da 8ª Mostra do Circuito Tela Verde, mostra promovida pelo MMA 

com o objetivo de divulgar e estimular atividades de educação ambiental, parti cipação e 

mobilização social por meio da produção audiovisual. O material também está disponibilizado 

nas versões em português, espanhol e inglês no canal da UNESCO no Brasil no YouTube.  

 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2447
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuaYSS3ezmQAuqmz2En-BlEqb5bX2fUvM
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/education_for_sustainable_development_goals_learning_object/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-view/news/education_for_sustainable_development_goals_learning_object/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuaYSS3ezmQAuqmz2En-BlEqb5bX2fUvM
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A ideia de identificar as metas dos ODS relacionados com a Educação Ambiental do Brasil e a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) da UNESCO surgiu em 2016, quando 

especialistas do MMA, do MEC e da UNESCO no Brasil sentiram falta de material audiovisual 

para crianças de 7 a 11 anos que tratasse dos temas dos ODS. Foram, então, selecionados nove 

dos 17 ODS, cujas temáticas são passíveis de serem usadas na sensibilização de crianças nessa 

faixa etária e, ao mesmo tempo, de seus respectivos professores. 

PUBLICAÇÃO 

“Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Objetivos de Aprendizagem” é 

uma tradução de edição produzida pela UNESCO como material de apoio para os professores e 

gestores da educação. O objetivo é oferecer um guia para profissionais da educação sobre o 

uso da Educação em Desenvolvimento Sustentável na aprendizagem para os ODS e, 

consequentemente, contribuir para a sua realização. 

O guia identifica objetivos de aprendizagem indicativos e sugere temas e  atividades de 

aprendizagem para cada ODS. Ele também apresenta métodos de implementação em 

diferentes níveis, desde a formulação de cursos até estratégias nacionais, oferecendo 

orientações e sugestões de como os educadores podem  adaptar conteúdos a conte xtos de 

aprendizagem concretos.  

Há um crescente reconhecimento internacional da EDS como integrante de uma educação de 

qualidade e um elemento-chave para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de incluir 

questões de desenvolvimento sustentável no ensino e na aprendizagem, tais como a mudança 

do clima, cuidados com a saúde e a alimentação, a biodiversidade, além do desenvolvimento 

de uma cultura inclusiva de respeito aos direitos humanos e à diversidade.  

Ao discutir essas questões, os indivíduos são estimulados a ser pessoas responsáveis que, ao 

resolver os desafios, respeitam a diversidade cultural e contribuem para a criação de um 

mundo mais sustentável. 
Fonte: MMA 

 
 
Desastre de Mariana: MPF realiza workshop com empresas contratadas 
para avaliar impactos ambientais 
 
Durante o encontro, empresas apresentaram trabalhos já realizados pela equipe de peritos e 
técnicos independentes 

 
     13/07/2017 
 

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da força-tarefa que investiga o desastre 

socioambiental causado pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em 

Mariana (MG), realizou, nos dias 27 e 28 de junho, um workshop com as empresas Ramboll e 

Lactec, contratadas para prestar assessoria técnica independente ao MPF (realização do 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2448
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diagnóstico socioambiental, bem como avaliar e monitorar as medidas já empreendidas pelas 

empresas responsáveis pelos danos decorrentes do desastre). 

Além dos técnicos das duas empresas, também participaram dos trabalhos representantes do 

setor pericial da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG). Este é o terceiro workshop realizado com as empresas. 

A Ramboll e a Lactec foram contratadas para prestar assessoria técnica independente ao MPF, 

dentro do que foi firmado no acordo preliminar celebrado com as empresas Samarco 

Mineração, Vale e BHP Billinton do Brasil, em 18 de janeiro deste ano. A Lactec foi contratada 

para fazer o diagnóstico socioambiental e a Ramboll, por sua vez, para avaliar e monitorar os 

Programas de Reparação Socioambiental e Socioeconômica. Durante os trabalhos, os peritos 

técnicos apresentaram o quarto Relatório das atividades já desenvolvidas e responderam aos 

questionamentos dos MPs. 

Novo prazo – Em razão das negociações para a celebração do acordo final ainda estarem em 

andamento, a Justiça Federal concedeu um prazo até o dia 30 de outubro para que o MPF e as 

empresas concluam as tratativas que possam contribuir para a celebração de um acordo 

definitivo nas ações civis públicas em andamento na 12ª Vara Federal de Belo Horizonte.  

Fonte: MMA 

 

MPF/BA divulga ata da audiência pública sobre a Usina de Pedra do 
Cavalo 
 
Apresentações feitas durante o evento, realizado pelo MPF em 8 de junho, em Maragogipe (BA) 
também podem ser acessadas 

     14/07/2017 
 

O Ministério Público Federal (MPF) na Bahia disponibiliza a ata da audiência públi ca que 

debateu os impactos socioambientais da operação da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo. 

O evento, conduzido pelo procurador da República Pablo Barreto, foi realizado no Mercado 

Municipal Alexandre Alves Peixoto, em Maragogipe (BA) e contou com ativa participação de 

pescadores, marisqueiros, professores universitários, representantes da Votorantim – grupo 

que opera a usina – e de órgãos municipais, estaduais e federais envolvidos na questão.  

Acesse a íntegra da ata, que contempla a lista de presença e de cidadãos que se inscreveram 

para manifestação  

Acesse as apresentações realizadas durante a audiência  

Confira a matéria de cobertura da audiência: Operação da Usina de Pedra do Cavalo, na Bahia, 

impacta na subsistência de cinco mil famílias 

Fonte: MPF 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2448
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/ata-da-audiencia-publica-uhe-pedra-do-cavalo
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/ata-da-audiencia-publica-uhe-pedra-do-cavalo
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/apresentacoes-audiencia-publica-uhe-pedra-do-cavalo-08-06.2017
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/operacao-da-usina-de-pedra-do-cavalo-impacta-na-subsistencia-de-cinco-mil-familias
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/operacao-da-usina-de-pedra-do-cavalo-impacta-na-subsistencia-de-cinco-mil-familias
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-ba-divulga-ata-da-audiencia-publica-sobre-a-usina-de-pedra-do-cavalo
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Ministro julga improcedente ação que questionava tombamento do 
centro histórico de Manaus 
 

     14/07/2017 
 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), julgou improcedente a Ação Cível 
Originária (ACO) 1966, movida pelo Estado do Amazonas contra a União e o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan) para impedir a homologação do processo de 
tombamento do centro histórico de Manaus (AM). O relator verificou que o processo 
administrativo de tombamento observou os ditames legais. 
 
Na ação, o Estado do Amazonas alegava que o processo administrativo de tombamento não 
poderia ser homologado em decorrência de supostos vícios em sua tramitação: ausência de 
cópia do processo de tombamento na notificação do estado, demora na disponibilização de 
cópias do processo administrativo requerido, realização de reunião do Conselho Consultivo do 
Patrimônio Cultural do Iphan, voltada à deliberação sobre o tombamento, em data anterior ao 
término do prazo final para manifestação do estado e não realização de consultas e audiências 
públicas. 
 
As irregularidades, para o ente federativo, violariam os princípios do contraditório, da ampla 
defesa e do devido processo legal. O estado defendia ainda a adoção de medidas de 
participação da sociedade local no procedimento de tombamento, na linha do que 
recomendado pela Lei 9.784/1999, que rege o processo administrativo no âmbito federal.  
 
Acordo 
 
Por iniciativa do relator do processo, foi realizada audiência de conciliação, em 4 de setembro 
de 2012, na qual as partes firmaram acordo e fixaram termos para seu cumprimento. No 
entanto, em dezembro do mesmo ano, o Estado do Amazonas e o Iphan se manifestaram nos 
autos, atribuindo um ao outro responsabilidade pelo descumprimento do acordo. As partes 
foram intimadas a se manifestar novamente em abril de 2015, porém persistiu o impasse sobre 
o alegado descumprimento de cláusulas pactuadas. Em parecer apresentado nos autos, o 
Ministério Público Federal (MPF) opinou pela improcedência do pedido formulado na ação. 
 
Decisão 
 
Ao analisar o mérito da ação, o ministro Luiz Fux afastou a alegação de ofensa ao contraditório 
e à ampla defesa no trâmite do processo administrativo, uma vez que os vícios alegados pelo 
estado não foram verificados. Mesmo que eventualmente existente qualquer irregularidade, 
explicou Fux, não se verificou qualquer prejuízo à parte, resultando na impossibilidade de 
declaração de qualquer nulidade. “Oportunizou-se ao Estado do Amazonas, ao longo do 
trâmite processual, a possibilidade de se manifestar, em período suficiente e razoável”, 
afirmou. 
 
Além disso, quanto à alegação de que a deliberação do Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural do Iphan teria sido agendada para momento anterior ao término de seu prazo de 
manifestação, o ministro destacou que a reunião ocorreu em janeiro de 2012, após o término 
do prazo. “Também quanto a esse ponto não se caracteriza qualquer lesão às garantias 
constitucionais processuais, tampouco da situação exsurge qualquer prejuízo”, afirmou.  
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O ministro destacou que todas as atitudes tomadas pelo Iphan durante o trâmite processual 
indicam não só o cumprimento dos postulados constitucionais, “como também boa-fé, 
cooperação e lealdade da autarquia em envolver o ente estadual em todo processo de 
tombamento, a fim de que eventuais discordâncias entre os mesmos pudessem ser sanadas de 
forma harmônica, consensual e democrática na via administrativa”.  
 
A respeito da argumentação relativa à necessidade de observância do rito procedimental 
previsto pela Lei 9.784/1999 no processo administrativo de tombamento, o ministro explicou 
que a imposição de realização prévia de audiências e consultas públicas exigidas pela norma 
não tem aplicabilidade no caso dos autos, uma vez que o instituto do tombamento é regrado 
pelo Decreto-Lei 25/1937. “Ainda que assim não fosse, além de o decreto-lei não prever a 
realização de consultas e audiências públicas, a Lei 9.784/1999 trata sua realização como 
faculdade do poder público, não criando qualquer tipo de obrigação”, lembrou.  
 
Para o ministro Fux, o processo de tombamento transcorreu sobre os ditames estritos da 
legalidade, mediante análise de conveniência e oportunidade dos órgãos administrativos 
envolvidos, buscando assim a satisfação de um interesse público. Desse modo, o relator 
entendeu que não há qualquer motivo para intervenção, no momento, do Judiciário na 
questão. 
 
*A decisão do ministro foi tomada em 30/06/2017, antes das férias forenses.  
 
SP/AD. 

Fonte: STF 

 
 
 
Claro deve indenizar moradores por poluição sonora 
 
Os moradores são vizinhos da sede localizada na zona sul do Rio de Janeiro.  
 

     16/07/2017 
 

A Claro deverá indenizar moradores em R$ 60 mil a título de danos materiais por poluição 
sonora. A decisão é do TJ/RJ. 
 
De acordo com os autos, moradores vizinhos a sede localizada na zona sul do Rio de Janeiro 
entraram com pedido de indenização pelo excesso de barulho dos geradores e aparelhos de 
refrigeração. 
 
O juízo de primeira instância condenou a empresa ao pagamento de R$ 10 mil a cada morador 
além de exigir a adequação das emissões sonoras com a instalação de proteção acústica ou 
com o desligamento dos aparelhos de energia da sede. 
 
Os moradores contestaram pedindo a majorização da indenização para no mínimo R$ 100 mil e 
multa diária à Claro alegando que sofrem com os barulhos que ultrapassariam inclusive os 
decibéis permitidos em lei. Em análise, foi realizado um laudo pericial que constatou níveis 
superiores aos autorizados, o que resultou no parcial provimento do recurso, arbitrando R$ 20 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349531
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mil à cada morador e a solução do problema em 30 dias sob pena de multa diária de R$ 500 
reais a cada um. 
 
A empresa apelou alegando ser incabível tal medida já que os barulhos da sede da Claro 
podem ser confundidos com a soma das demais empresas próximas do local. O relator do caso, 
desembargador Augusto Alves Moreira Junior, não acolheu as teses, negando provimento e 
mantendo a decisão anterior. 
 
"Foi restado comprovado, portanto, a proximidade do maquinári o da empresa ré com a 
residência dos autores, bem como os ruídos emitidos pelos equipamentos da empresa 
demandada, que estão acima dos limites legais, causando transtornos aos requerentes, que 
superam os toleráveis." 

Clique para consultar o Processo: 0099174-28.2010.8.19.0001 

Confira a decisão na íntegra 
 

Fonte: Migalhas 

 
 
 
Divulgada listagem de bens culturais que dispensam manifestação do 
Iphan para saída do país 

 
     17/07/2017 
 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) divulga em sua página 

informações sobre a saída de bens culturais do país. De acordo com a legislação vigente, é 

proibida a exportação definitiva do Brasil de determinadas categorias de objetos, sendo 

possível a saída temporária com autorização do Iphan. Em caso de dúvida sobre o 

enquadramento do objeto nas restrições legais, o interessado deve procurar a 

Superintendência do Iphan no Estado e solicitar uma Declaração de Saída de Bens Culturais 

(DSBC), que atesta se há ou não obstáculo para a saída do bem cultural do país. 

Para agilizar a liberação, pela Receita Federal e os Correios, de determinados bens culturais que 

não possuem relação com as categorias protegidas por lei, o Iphan divulga uma lista com a 

descrição de cinco tipos de objetos que não se enquadram nas restrições e não necessitam de 

manifestação do Iphan para saída do país. São elas: 

•Artefatos artesanais ou industrializados, de proporções medianas ou reduzidas, produzidos 

nos mais variados materiais e com o objetivo de se constituírem como lembranças 

características de eventos, festividades e locais turísticos em que frequentemente são 

distribuídos ou vendidos, geralmente com o intuito de presentear alguém, tais como 

souvenires, presentes, lembranças etc. 

hhttp://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ConsultarJurisprudencia.aspx
hhttp://www4.tjrj.jus.br/EJURIS/ConsultarJurisprudencia.aspx
http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/7/art20170714-07.pdf
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI261949,61044-Claro+tera+que+indenizar+moradores+por+poluicao+sonora?
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•Objetos de utilidade doméstica cotidiana de notória produção industrial atual, tais como 

eletrodomésticos, mobiliário, tapetes, pratos, cinzeiros, peças objetos de decoração, louças de 

cozinha, etc., apresentando indicativo de país de origem ou não, cujos componentes e 

materiais evidenciem produção em série (plásticos e resinas em geral, ligas metálicas, cabos e 

fios elétricos, espumas e têxteis industriais, compensados de fibras de madeira, etc.).  

•Objetos de decoração domésticos, de caráter pessoal e familiar,  de evidente produção 

industrial atual, contendo ou não referências a personagens fictícios de histórias em 

quadrinhos e de desenhos animados nacionais e estrangeiros, tais como porta-retratos, 

fotografias coloridas, acessórios, ornamentações, mobiliário infantil, etc.; 

•Objeto de divulgação, difusão e promoção impressos em papel, tais como cartazes, folderes, 

anúncios, papeletas, pôsteres e outros suportes de mensagens publicitárias.  

•Desenhos e histórias em quadrinhos em geral, incluindo revistas em quadrinhos, de produção 

por artista vivo e atual e/ou cujo proprietário ou produtor seja o mesmo a requerer a 

exportação. 

Já os bens culturais que não podem sair do Brasil, exceto em circunstâncias específicas – como 

para análise laboratorial de bens arqueológicos, exposições e intercâmbios culturais – e com 

data de retorno previamente definida, são: 

•Artefatos, coleções ou acervos tombados pelo Iphan: pinturas, esculturas, gravuras, peças de 

mobiliário e outros objetos cujo valor excepcional esteja reconhecido individualmente ou em 

conjunto pelo Iphan (Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 – lista de bens tombados); 

•Obras de arte e ofícios produzidos ou introduzidos no Brasil até o fim do período monárquico 

(1889): pinturas, desenhos, esculturas, obra de talha, gravuras, elementos de arquitetura, 

imaginária, ourivesaria, peças de mobiliário; (Lei nº 4.845, de 19 de novembro de 1965);  

•Objeto de interesse arqueológico ou pré-histórico (Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961); e 

•Livros e acervos documentais constituídos de obras brasileiras ou sobre o Brasil, editadas nos 

séculos XVI a XIX (Lei nº 5.471, de 9 de julho de 1968). 

Mais informações sobre a saída de bens culturais do Brasil estão disponíveis na página do 

Iphan, assim como o formulário para solicitação da DSBC. Em caso de dúvida, o Iphan 

disponibilizou o e-mail exportacao.duvidas@iphan.gov.br. 

Fonte: IPHAN 

 

 

 

http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/4194/divulgados-bens-culturais-que-dispensam-manifestacao-do-iphan-para-saida-do-pais
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Edital promove sustentabilidade na siderurgia 
 
Interessados têm até 24 de agosto para se inscrever em chamada pública de apoio a 
tecnologias sustentáveis e ao uso do carvão vegetal no setor.  

 
     19/07/2017 
 

DA REDAÇÃO  

Estão abertas as inscrições para chamada pública com o objetivo de garantir a sustentabilidade 

na siderurgia do país. Até 24 de agosto, os interessados poderão se candidatar para participar 

do “Mecanismo de Apoio ao Desenvolvimento, Melhoria e Demonstração de Tecnologias 

Sustentáveis de Produção e Uso de Carvão Vegetal na Indústria Siderúrgica”, inciativa do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), por meio do Projeto Siderurgia Sustentável.  

O objetivo do edital é selecionar instituições, públicas ou privadas, que prestem serviços para 

os setores de ferro-gusa, aço, ferroligas, de produção de carvão vegetal, ou que trabalhem com 

inovações produtivas e sustentabilidade e, que por meio de arranjos tecnológicos, possibilitem 

a produção sustentável do carvão vegetal e de seus coprodutos, bem como o estímulo ao uso 

desse termorredutor na indústria. 

“A chamada pública em curso constitui uma das mais relevantes e tapas do Projeto Siderurgia 

Sustentável”, destaca o secretário de Mudança do Clima e Florestas do MMA, Everton Lucero. 

“A seleção de tecnologias sustentáveis de produção e uso de carvão vegetal permitirá construir 

um mecanismo inovador de demonstração de reduções de emissões de gases de efeito estufa 

mensuráveis, passíveis de relato e verificáveis na siderurgia, um setor de extrema relevância 

para a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil ao Acordo de Paris”, 

acrescenta. 

REDUÇÃO 

No dia 31 de julho, ás 14h30, será realizada uma Audiência Pública, em Belo Horizonte, com 

objetivo de prestar esclarecimentos sobre o edital. Com o Mecanismo de Apoio, o Projeto 

Siderurgia Sustentável busca alcançar uma redução mínima de emissão de gases de efeito 

estufa de 270 kg CO2e/tonelada de carvão vegetal produzido, além de catalisar, no mínimo, 

uma capacidade produtiva de 80 mil toneladas de carvão vegetal ao ano com o uso de 

tecnologias e/ou processos sustentáveis. 

O Projeto Siderurgia Sustentável é uma parceria entre PNUD e MMA com apoio dos ministérios 

de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e de Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC) e Governo do Estado de Minas Gerais. O projeto conta com recursos do Fundo 

Global para o Meio Ambiente (GEF). 

Acesse o edital (Processo Nº: JOF - 0191/2017) 
Fonte: MMA 

http://www.un.org.br/licitacoes/Home/Licitacoes
http://www.un.org.br/licitacoes/Home/Licitacoes
http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2458
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JURISPRUDÊNCIA 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AgInt no RECURSO ESPECIAL  
Nº 1.389.613 - MS (2013/0188421-7) 
 
RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES 
AGRAVANTE: ARSÊNIO KUNHEN  
ADVOGADOS: ARLINDO MURILO MUNIZ - MS012145  
                          JOISI TERESINHA PAULO DOS SANTOS - MS012093  
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 
EMENTA 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NAS 
PROXIMIDADES DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. CONCESSÃO DE LICENÇA  
ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO, EM 
MATÉRIA DE DIREITO AMBIENTAL. DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO  
AMBIENTAL. PRECEDENTES DO STJ, EM CASOS IDÊNTICOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.  
 
 
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 20/02/2017, que, por sua vez, julgara 
Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.  
 
II. Na origem, trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso do Sul, com o objetivo de obter a condenação do ora agravante em obrigação de fazer, 

consistente em desocupar, demolir e remover todas as construções, cercas e demais 

intervenções realizadas em área de preservação permanente, localizada nas proximidades do 

Rio Ivinhema/MS, bem como em reflorestar toda a área degradada. 

III. O Tribunal de origem, apesar de reconhecer a existência de edificações, em área de 
preservação permanente, com supressão da vegetação, em afronta à legislação ambiental, 
reformou a sentença, para julgar improcedente a ação, sob o fundamento de que a situação 
encontra-se consolidada, em razão de prévia licença concedida pelo Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do Sul - IMASUL, sendo, assim, descabida a aplicação das medidas 
de desocupação, demolição de edificações e reflorestamento da área, determinadas pela 
sentença, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
 
IV. O STJ, em casos idênticos, firmou entendimento no sentido de que, em tema de Direito 
Ambiental, não se admite a incidência da teoria do fato consumado. Nesse contexto, 
devidamente constatada a edificação, em área de preservação permanente,a concessão de 
licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano 
causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato 
administrativo, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, REsp 1.394.025/MS, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2013; REsp 1.362.456/MS, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013. 
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V. Na forma da jurisprudência, "'o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato 
jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de 
tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de 
ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 
constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação 
e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)' (AgRg no REsp 
1.434.797/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 
07/06/2016)" (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 850.994/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Ademais, as exceções legais, previstas nos 
arts. 61-A a 65 do Código Florestal (Lei 12.651/2012), não se aplicam para a pretensão de 
manutenção de casas de veraneio, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no 
REsp 1.447.071/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2017; 
AgInt nos EDcl no REsp 1.468.747/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
DJe de 06/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.381.341/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. 
 
VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento atual e dominante desta 
Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial do 
Ministério Público de Mato Grosso do Sul, para restabelecer a sentença, que julgara 
parcialmente procedente a presente Ação Civil Pública. 
 
VII. Agravo interno improvido. 
 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.Os Srs. Ministros 
Francisco Falcão, Herman Benjamin, Og Fernandes e Mauro Campbell Marques votaram com a 
Sra. Ministra Relatora.  
 
Brasília (DF), 13 de junho de 2017(Data do Julgamento) 
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES  
Relatora 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

RE 634503 / PR - PARANÁ 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI 
Julgamento: 18/06/2014 

Publicação 
DJe-122 DIVULG 23/06/2014 PUBLIC 24/06/2014 
 
Partes 
RECTE.(S): ESTADO DO PARANÁ 
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ 
RECDO.(A/S): ASSOCIAÇÃO RECICLANIP 
ADV.(A/S): HALISSON ADRIANO COSTA E OUTRO(A/S) 
INTDO.(A/S): SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
ADV.(A/S): EDNEIA RIBEIRO ALKAMIN 
ADV.(A/S): JAQUELINE LOBO DA ROSA 
ADV.(A/S): MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS 
 
Decisão 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
 
“MANDADO DE SEGURANÇA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – RESOLUÇÃO 57/2008/SEMA – 
PROIBIÇÃO DE TRANSPORTE E RECEPÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS NO ESTADO DO PARANÁ – 
ATO ABUSIVO – CONFRONTO COM NORMA GERAL FEDERAL – RESOLUÇÃO 258/99/CONAMA – 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE SOBRE MEIO AMBIENTE – RESOLUÇÃO FEDERAL 
QUE VALE COMO NORMA GERAL, SÓ PODENDO SER SUPLEMENTADA PELO ESTADO – ATO 
COATOR QUE REGULOU MATÉRIA JÁ DISCIPLINADA PELO ÓRGÃO FEDERAL – DIREITO LÍQUIDO 
E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA” (fl. 272). 
 
No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 23, II; 
24, VI; 196 e 225, da mesma Carta. 
 
A pretensão recursal não merece prosperar. 
O acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da 
legislação infraconstitucional, federal e local, aplicável à espécie (Resolução 258/99 do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA e Resolução nº 57/2008-SEMA/PR). Dessa 
forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação 
dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, 
além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
 
Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). 
Publique-se. 
     
Brasília, 18 de junho de 2014. 
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI 
- Relator – 
 
Legislação 
LEG-FED    CF ANO-1988 
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            ART-00023 INC-00002 ART-00024 INC-00006 
           ART-00102 INC-00003 LET-A ART-00196 
           ART-00225 
            CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
LEG-FED    LEI-005869 ANO-1973 
          ART-00557 "CAPUT" 
           CPC-1973 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
 
LEG-FED    RES-000258 ANO-1999 
                   RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA 
 
LEG-FED    SUM-000280 
                   SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF 
 
LEG-EST    RES-000057 ANO-2008 
                    RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO PARANÁ - 
SEMA/PR 
 
Observação 
14/08/2014 
Legislação feita por: (LNB). 
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PEÇAS PROCESSUAIS 

 Ação Civil Pública - Petição Inicial - Extração e beneficiamento de mármore sem 

licenciamento ambiental [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – Promotor de Justiça] 

<download> 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 Ministério Público em: Mobilidade Urbana [cartilha em quadrinhos]. Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT. Maio, 2016. <ver publicação> 

 Bibliografias Selecionadas - Direito de Águas. Superior Tribunal de Justiça – STJ. 

Secretaria de Documentação Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. Julho, 2017 <ver 

publicação> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3964-acao-civil-publica-petic-a-o-inicial-extrac-a-o-e-beneficiamento-de-ma-rmore-sem-licenciamento-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3961-revista-em-quadrinhos-mobilidade-urbana-mpdft.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3962-bilbiografias-selecionadas-direito-de-aguas-stj.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3962-bilbiografias-selecionadas-direito-de-aguas-stj.html
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CAMPANHAS 

 

http://www.abaf.org.br/5668-2/
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http://www.pactomataatlantica.org.br/copia-gt-politicas-publicas


 
 

Página 38 de 40 
 

EVENTOS 

 

http://infomail.mpba.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/programa%C3%A7%C3%A3o_evento-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos_ceama.jpg
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO – CEAMA 
5ª Avenida, n° 750, Sala 101, CAB - Salvador, BA - Brasil - CEP 41.745-004 

 
NÚCLEO BAÍA DE TODOS OS SANTOS – NBTS 

NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL - NUDEPHAC 

NÚCLEO MATA ATLÂNTICA – NUMA 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO RIO PARAGUAÇÚ – NURP 

NÚCLEO DE DEFESA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO – NUSF 
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Equipe: 
Alan dos Santos 
Cristiane Sandes Tosta 
Danilo Oliveira Santos 
Delina Santos Azevedo 
Eduardo José dos Santos Vieira 
Fabiana Fernandes da Cunha Barbosa 
Fabrine dos Santos Lima 
Iamara Santana Santos 
Jamson Guimarães Cerqueira 
Jeliane Pacheco de Almeida 
Juliana Carvalho Marques Porto 
Larissa Brito Gama 

Liane Rosa Martins 

Luis Humberto Erundilho Ribeiro Coelho 

Marta Conceição da Paixão Santos Araújo Ribeiro 

Renavan Andrade Sobrinho  

Roberta Silva Costa 

Rodrigo Almeida Alves 
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Victor Brasil Nunes Ramos  

 

  ceama@mpba.mp.br 

  71 3103-0391/0392/0393/0394 

NBTS 
 
Coordenador 
Cecília Carvalho Marins Dourado 
 
Equipe: 
Diogo Farias Britto Borges dos Reis 
 

  nbts@mpba.mp.br 

  71 3103-6888/6840/6549/6540 

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

  nudephac@mpba.mp.br 

  71 3321-2775/7736 

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

 

  numa@mpba.mp.br 

  71 3103 6443/6454/6455/6482/6541 

NURP 
 
Coordenador 
Thyego de Oliveira Matos 
 
Equipe: 
André Meireles Costa 
 

  nurp@mpba.mp.br 

  71 3103-6468/6472/6473 

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

Raquel Maia Torres Bomfim 
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