
 
 

Página 1 de 44 
 

  

BOLETIM INFORMATIVO    5              

Edição 05 | Maio | Ano 2017 

   

 

EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 5ª 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 MP 

Resultados da FPI são apresentados em audiência pública no município 

de Ibotirama                   

                   02/05/2017 

 

Mais de mil animais silvestres resgatados, apreensão de 2.974,5 litros e 1.418,7 quilos 

de agrotóxicos, identificação da falta de plano de saneamento em municípios do oeste 
baiano e resgate de 11 exemplares do peixe pirá, espécie considerada extinta pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
foram alguns dos resultados da 40º etapa da operação do programa de Fiscalização 
Preventiva Integrada (FPI) apresentados durante audiência pública realizada no último 
dia 28 na cidade de Ibotirama. 

A FPI atuou nas áreas de saneamento e gestão ambientais, aquicultura, agropecuária, 
piscicultura, fauna, patrimônios cultural e espeleológico (grutas e cavernas), segurança 
do trabalho, mineração, cerâmica e loteamentos. Foram realizadas inspeções técnicas 
nos municípios de Ibotirama, Barra, Buritirama, Morpará, Muquém do São Francisco, 

Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Sítio do Mato, Brotas de Macaúbas, Bom Jesus da 
Lapa e Ipupiara. Mais de 150 profissionais, técnicos e policiais participaram da força -

tarefa. “A união de tantos órgãos e entidades representa uma ótima oportunidade 
para que possamos ampliar a potencialidade de atuação na defesa da sociedade, do 

meio ambiente e da saúde pública”, destacou a promotora de Justiça Luciana Khoury. 

A Fiscalização Preventiva Integrada identificou ainda diversas irregularidades na região 
de Ibotirama. Uma delas foi a presença do ácaro vermelho em palmeiras localizadas 

em uma propriedade rural na cidade. O monitoramento do ácaro vermelho, que pode 
atacar ainda coqueiros e bananeiras, está sob a responsabilidade da Agência de Defesa 

Agropecuária da Bahia (Adab). De acordo com Luciana Khoury, exis te uma 
preocupação para que a população não utilize nenhum tipo de veneno para combater 
essa situação, pois não há ainda o estudo e a orientação do que deverá ser feito. “A 
utilização de agrotóxicos não resolverá o problema e poderá causar danos ao meio 
ambiente e à saúde”, avisou. Entre as cidades fiscalizadas, nenhuma dispõe de um 
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plano de saneamento. Os técnicos verificaram, ainda, que a população da zona rural da 
região enfrenta problemas sérios de abastecimento e recebe água bruta, sem nenhum 

tipo de tratamento. 

Os órgãos envolvidos são: Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, 
Ministério Público do Trabalho, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), Departamento 
Nacional de Produção Mineral, 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 e 
Polícia Rodoviária 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), 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE-BA), 

Superintendência da Pesca e Aquicultura no Estado da Bahia (SFPA/BA), Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHRSF), Conselho Regional de Medicina 

Veterinária (CRMV), Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), Núcleo 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (NUDEPHAC), Superintendência 

do Patrimônio da União na Bahia (SPU/BA), Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), Fundação 

Nacional do Índio (Funai), Associação dos Geógrafos da Bahia e Marinha do Brasil e a 
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado (Sepromi).  

Fonte: MPBA – Cecom (*) 

*Com informações da FPI  

 

Justiça atende MP e determina que Itamaraju regulamente 

licenciamento e fiscalização ambiental              

            

                            02/05/2017 

A Justiça determinou que o município de Itamaraju suspenda imediatamente as ações 
de licenciamento e autorização ambiental e transfira esta responsabilidade 
provisoriamente ao Estado. A decisão do juiz Leonardo Santos Vieira Coelho atende a 
pedido liminar formulado pelo Ministério Público estadual, por meio do promotor de 
Justiça Fábio Fernandes Corrêa. No pedido, o MP apontou uma série de irregularidades 
no processo de licenciamento e fiscalização ambiental promovidos pelo Município.  
 

Dentre as principais irregularidades, foi constatado que a fiscalização vem sendo 
exercida por servidores públicos não concursados e que não foram tomadas as medidas 

necessárias para a regularização do funcionamento do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente. De acordo com o promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa, “a atuação é 

fundamental, pois os municípios não podem licenciar sem ter equipe técnica e 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/36589
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conselho de meio ambiente”, frisou, destacando ainda que ações atendem ao que 
determina o projeto ‘município ecolegal’. 

 

Fonte: MPBA – Cecom  

 
Ação retira ocupações irregulares de área de manguezal no Parque São 

Bartolomeu          

                     

                            04/05/2017 

 

Uma ação conjunta realizada hoje, dia 4, pelo Ministério Público estadual, Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e pela Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) resultou na desocupação de dez lotes de 
terra localizados em terreno de manguezal existente na Área de Preservação Ambiental 

(APA) da Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu, em Salvador. Segundo o promotor 
de Justiça Sérgio Mendes, o local estava sendo reocupado, de forma ilegal, por 

moradores que, em 2014, foram relocados da área de manguezal para 256 unidades 
habitacionais construídas pela Conder no parque. 

 
Sérgio Mendes informou que as equipes destruíram aterramentos, cercas, 

demarcações de garagens, estruturas de madeira onde funcionavam oficinas de 
bicicletas e de carros, além de retirar blocos de cimento. Realizada com apoio da 14ª 
Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), a ação é um desdobramento de 
inquérito civil instaurado pelo MP, com a finalidade de ser realizada a requalificação 
ambiental da área de manguezal. As novas invasões foram identificadas por meio de 
inspeção técnica realizada pelo MP. Os moradores já haviam sido notificados pela 
Conder da irregularidade. 
Fonte: MPBA – Cecom  

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/36997
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37026
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Justiça determina suspensão de construção de empreendimento 

imobiliário em Cairu         

                     

                           22/05/2017 

As obras de construção do empreendimento imobiliário ‘Reserva Morro de São Paulo – 
Segunda Praia’, em Cairu, deverão ser interrompidas, por decisão liminar da Justiça, 
que atendeu ao pedido formulado pelo promotor de Justiça Gustavo Fonseca Vieira. A 
decisão, expedida pelo juiz Leonardo Rulian Custódio no dia 18, baseia-se no 
descumprimento de uma série de normas legais no empreendimento que pertence à 
empresa APDK – Administração, Participação e Comércio e pelo Município de Cairu, 
sobretudo no que toca à concessão da Licença Ambiental que, inicialmente, autorizou 
as obras. De acordo com a ação do MP acatada pela Justiça, o estudo que acompanhou 
o requerimento da licença analisou pouco mais de 80 mil m² da área do 
empreendimento que possui mais de 322 mil m², dos quais mais de 209 mil m² são 
“comercializáveis”. 

 
Entre as irregularidades detectadas pelo promotor de Justiça estão o desrespeito ao 

zoneamento ambiental da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilhas de Tinharé e 
Boipeba e a concessão da licença, por parte da Prefeitura, da Autorização da Supressão 

de Vegetação (ASV) em área de Mata Atlântica em estágio secundário de regeneração. 
“Essa autorização só cabe em casos de utilidade pública ou interesse social, mediante 
aprovação do órgão ambiental estadual”, salientou Gustavo Fonseca Vieira, destacando 
a existência de preservação permanente, na forma de encostas e manguezal, e de 
espécies em ameaça de extinção, “cuja supressão é vedada”. O MP detectou ainda a 
ausência das autorizações do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 
gestor da APA; bem como da Superintendência do Patrimônio da União na Bahia (SPU), 
uma vez que a área que havia sido liberada para o empreendimento contém terreno de 
marinha. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37192
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Oficina debate inclusão de catadores no Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos           

                     

                                    22/05/2017 

 

Uma oficina promovida pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do 

Meio ambiente e Urbanismo (Ceama), realizada hoje, dia 22, no Ministério Público 

estadual, no CAB, reuniu promotores de Justiça, representantes da Secretaria Estadual 

de Trabalho, Emprego, Renda e Esportes (Setre) e de cooperativas e associações de 

catadores para debater a inclusão desses trabalhadores na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. A inclusão dos catadores atende a uma estratégia do programa 

‘Resíduos – do Lixão à Gestão Sustentável’, que pretende acabar com lixões e aterros 

irregulares na Bahia. “através da regularização das cooperativas e associações, bem 

como do estímulo às prefeituras municipais para que firmem parcerias com esses 

profissionais, são formas de incluí-los na sociedade, acabando com realidades que 

ainda existem, como a dos moradores de lixões”, salientou a coordenadora do Ceama, 

promotora de Justiça Cristina Seixas. 

Para a assessora técnica de Economia Solidária da Setre, Karine Oliveira, a inclusão dos 

catadores é uma estratégia que também beneficia os municípios que se engajam no 

projeto. “Via de regra, a mão de ora dessas associações e cooperativas é menos 

onerosa aos cofres públicos que os serviços prestados por empresas tradicionais de 

logística reversa”, salientou, chamando atenção para o fato de que a lei determina que 

todo material descartado seja reciclado ou reutilizado para não prejudicar o meio 
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ambiente. Coordenadora do Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia, Michele 

Almeida fez questão de destacar que os catadores não estão apenas preocupados com 

o seu sustento, mas também com o meio ambiente. “Estamos formando uma rede de 

trabalho organizada e trabalhando a consciência ambiental. Os catadores de hoje 

sabem que o cuidado com o meio ambiente não tira o seu emprego ao desmontar um 

lixão. Pelo contrário: os aterros regulares, em parceria com as cooperativas e as 

associações, podem preservar o ambiente e oferecer mais dignidade a esses 

profissionais”, salientou. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

MP promove curso de ‘Policiamento e Fiscalização Ambiental na Mata 

Atlântica’ em parceria com Uesc e Polícia Militar    

                     

                           25/05/2017 

Com o objetivo de capacitar os agentes de proteção e fiscalização ambiental, o 

Ministério Público estadual promove a partir de amanha, dia 26, o curso de 

‘Policiamento e Fiscalização Ambiental na Mata Atlântica’, em parceria com a 

Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e a Polícia Militar. O curso vai fornecer 

referenciais teóricos e instrumentais para que policiais militares e servidores 

municipais possam desempenhar atividades operacionais e administrativas 

indispensáveis ao policiamento e fiscalização ambiental. Com carga horária total de 

280h, o treinamento terá 18 disciplinas teórico-práticas, divididas em três módulos. 

O módulo 1 trará conhecimentos gerais sobre educação ambiental, ecologia, direito, 

licenciamento ambiental, cartografia e utilização de GPS. Já o segundo trará técnicas 

especiais de patrulhamento e os conhecimentos necessários à proteção da flora, 

enquanto o terceiro abordará as técnicas essenciais para a proteção da fauna, pesca, 

recursos hídricos e minerais. O curso será coordenado por representantes das três 

instituições, ficando no MP a cargo da promotora de Justiça Aline Salvador, que 

representa a Base Ambiental Mata Atlântica. Os facilitadores serão membros do MP, 

professores da UESC, policiais e agentes de órgãos ambientais. Segundo os 

coordenadores do treinamento, a iniciativa representa um passo importante para a 

consolidação do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), à medida que se 

caracteriza pelo esforço interinstitucional para formação de profissionais que atuam 

em diversas frentes de proteção dos recursos ambientais nos três níveis administrativos 

da Federação. 

Fonte: MPBA – Cecom  

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37195
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37221
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Audiência discute criação de comitê da bacia hidrográfica do Rio Catolé 

Grande           

                             

                            26/05/2017 

 

A proposta de criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande pautou 

ontem, dia 25, em Vitória da Conquista, audiência promovida pelo Ministério Público 

estadual, com a presença do secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, Geraldo 

Reis, e representantes da sociedade civil e de órgãos públicos de sete municípios da 

região. Segundo a promotora de Justiça Karina Cherubini, a audiência teve o propósito 

de ouvir do secretário o posicionamento da pasta em relação à propos ição de criar o 

Comitê, que foi formalizada e protocolada no Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

(Conerh) em setembro de 2015. 

No evento, o secretário sugeriu que integrantes do projeto 'Todas as Cores pelo Rio Catolé 

Grande', coordenado pela Promotoria de Justiça Regional Ambiental de Vitória da Conquista, 

apresentem à Câmara Técnica do Conerh os argumentos técnicos, jurídicos e sociais que 

mobilizaram os segmentos sociais em torno da criação. A mobilização vem ocorrendo desde 

2014 a partir da articulação feita pelo MP com atores dos Municípios, sociedade civil 

organizada e população. De acordo com Cherubini, a constituição do Comitê é objeto de dois 

inquéritos civis instaurados em 2015 e é fundamental para o MP cumprir sua atribuição de 

promover a adequada gestão da água, com atuação junto aos comitês, e com efetiva 

participação das instituições e sociedade para a defesa e a conservação dos rios.  

Participaram da audiência 63 pessoas, entre representantes dos municípios de Barra do Choça, 

Caatiba, Itambé, Itapetinga, Planalto, Nova Canaã, Vitória da Conquista, professores e alunos 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e do Instituto Federal da Bahia (Ifba), de 
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movimentos sociais, Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, e de associações  e 

sindicatos de produtores rurais de Barra do Choça e Itapetinga.              
Fonte: MPBA – Cecom  

 

Justiça determina suspensão de ato que dispensou licenciamento de 

represamento do Rio Catolé        

                     

                                   29/05/2017 

A pedido do Ministério Público estadual e do Ministério Público Federal, a Justiça 

determinou a suspensão do ato administrativo que dispensou o licenciamento da obra 

de represamento do Rio Catolé para a construção da barragem de Catolé. Além disso, o 

juiz João Batista de Castro Júnior determinou à Embasa que suspenda a licitação 

promovida; ao Inema que exija da Embasa a apresentação de pedido de licenciamento 

ambiental e o aprecie conforme a legislação; e ao Estado da Bahia e à Caixa Econômica 

Federal (CEF) que não realizem qualquer pagamento ou transferência, até que a obra  

esteja devidamente licenciada. 

Segundo os autores da ação, as promotoras de Justiça Soraya Meira Chaves e Karina 

Gomes Cherubini, e o procurador da República Roberto D’Oliveira Vieira, a Embasa 

pretende construir uma barragem para represamento de águas do Rio Catolé Grande, 

na Região do Sossego, no Município de Barra do Choça, destinada ao abastecimento 

dos Municípios de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal. A obra seria realizada 

na sub-bacia hidrográfica do Rio Catolé Grande, inserida no trecho médio da Bacia do 

Rio Pardo, e apresentararia impactos diretos e indiretos aos municípios de Itapetinga, 

Caatiba, Itambé, Barra do Choça, Planalto, Vitória da Conquista e Nova Canaã. “O 

empreendimento apresentará impactos severos no meio ambiente, com o risco de 

eliminação de espécies ameaçadas de extinção ou que nem sequer foram catalogadas e 

desmatará 170 hectares da Mata Atlântica, dentre outros danos ambientais”, 

afirmaram os autores da ação civil pública. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37226
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37234
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Campanha de combate ao carvão ilegal é lançada em oficina ambiental 

em Praia do Forte          

                             

                                01/06/2017 

 

Como parte do projeto Floresta Legal, foi lançada hoje, dia 1º de junho, em Praia do Forte, a 

‘Campanha de Combate ao Carvão Ilegal’. Desenvolvida em parceria entre o Núcleo de Defesa 

da Mata Atlântica (Numa) e o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça do Meio 

Ambiente e Urbanismo (Ceama), a campanha conta com o apoio da Associação Baiana das 

Empresas de Base Florestal (Abaf) e foi lançada para todo o estado durante a ‘Oficina dos 

Promotores de Justiça com Atuação na Área Ambiental’. O encontro, que reuniu membros de 

diversas regionais, foi presidido pela coordenadora do Ceama, promotora de Justiça Cristina 

Seixas. “É uma oportunidade de reunir os promotores de Justiça para discutir as questões 

ambientais da Bahia e alinhar estratégias de atuação”, afirmou Cristina Seixas, que abriu o 

evento ao lado dos promotores de Justiça Fábio Fernandes Corrêa, coordenador do Numa, e 

Oto Almeida, promotor Ambiental de Mata de São João. 

O promotor de Justiça Fábio Fernandes destacou que o problema do carvão ilegal é muito 

grave no extremo-sul, o que levou a Promotoria Ambiental, ainda em 2011, a desenvolver a 

operação ‘Cruzeiro do Sul’, na Costa das Baleias, resultado de um trabalho de conscientização, 

que deu início à parceria com a Abaf. “A campanha de conscientização teve excelentes 

resultados, mas detectamos que o problema era maior ainda, o que resultou na operação, cujo 

sucesso pode ser medido pela destruição de mais de 3 mil fornos ilegais e o desmantelamento 

de uma verdadeira quadrilha”, salientou Fábio Fernandes, frisando que atualmente outras  

promotorias enfrentam problemas relacionados e podem ser beneficiadas pelo programa. “Na 

verdade é um relançamento. A campanha consiste em conscientização, por meio da 
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distribuição de material mostrando que há uma série de outros delitos envolvidos”. O 

promotor frisou que ao adquirir carvão, o comprador deve saber a origem dele, para evitar 

crimes correlatos. “É uma cadeia que envolve tráfico de drogas, prostituição, roubo e furto e, 

caso ela não seja quebrada, novas operações podem vir a ser realizadas”, concluiu. 

Coordenadora do Ceama, a promotora Cristina Seixas falou sobre a necessidade de que o MP 

se articule para enfrentar as “recentes investidas contra a legislação ambiental”. No tocante aos 

retrocessos, a promotora frisou o fato de que diversos projetos de lei estão sendo votados 

recentemente “suprimindo direitos ambientais assegurados constitucionalmente”. Como 

exemplo, ela falou da medida provisória que trata da regularização fundiária e torna possível 

“legalizar as grilagens, descumprindo toda a trajetória que já existia no Brasil para garantir a 

ocupação fundiária com justiça”. Ela frisou que os promotores ambientais devem se articular 

para agir de forma estratégica. “Vamos alinhar nossas ações, mas, caso os retrocessos 

continuem, vamos recorrer ao controle da constitucionalidade dessas novas leis, sobretudo as 

que buscam flexibilizar normas como licenciamento ambiental”, concluiu. 
A promotora de Justiça Rita Tourinho falou sobre os consórcios intermunicipais, apresentando 

uma análise teórica das vantagens e desvantagens do procedimento para o Meio Ambiente. 

“Hoje, a Bahia já conta com 32 consórcios públicos, sendo que a grande maioria deles atua em 

área ambiental”. A promotora frisou que é necessário sanar algumas dúvidas. “Até onde vai a 

capacidade desses consórcios para licenciar, por exemplo?”. De acordo com Rita Tourinho, os 

promotores que atuam na área ambiental precisam saber com clareza até onde vão as 

atribuições e competências desses consórcios. Pela tarde, o promotor de Justiça Marcelo 

Guedes falou sobre o ‘Panorama dos Projetos Ambientais da Gestão Estratégica’; o procurador 

do Ministério Público Federal de Santa Catarina, Darlan Airton Dias, falou sobre ‘Extração 

Mineral’ e o promotor de Justiça do MPBA, Augusto César Carvalho de Matos, f alou sobre 

‘Barragens’. De acordo com a coordenadora do Ceama, promotora de Justiça Cristina Seixas, o 

próximo encontro para alinhar ações entre promotores ambientais deverá ocorrer em 

setembro. 
Fonte: MPBA – Cecom 

 

 

 

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/37280
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Que Reserva Legal Queremos na Mata Atlântica? 
 

     02/05/2017 
 

 
 
O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica lançou a campanha “Que Reserva Legal Queremos 

na Mata Atlântica?”, que tem como objetivo principal “desconstruir mitos e lendas que cercam 

esse debate e construir um ambiente mais favorável para que ações de recuperação aconteçam 

de fato”. 

Para tanto, o Pacto convidou especialistas em legislação ambiental, ecologia da restauração e 

economia de agronegócio para produzirem 3 pareceres técnicos. 

O Parecer Legal tem por objetivo apresentar o arcabouço legal que dita as regras de como 

recuperar e manejar de forma sustentável as áreas de Reserva Legal no bioma Mata Atlântica. 

O Parecer Ecológico apresenta a importância dessa porção de território para a conservação da 

biodiversidade e manutenção de serviços ambientais. 

O Parecer Econômico, por sua vez, explora questões importantes para que se viabilize o uso 

econômico das Reservas Legais. 

O grupo de especialistas que construiu esses pareceres prepararam, também, um questionário 

com questões chave que precisam ser melhor definidas pelos Programas de Regularização 

Ambiental (PRA) estaduais, deixando, assim, a regra do jogo do que  pode e o que não pode 

mais clara. Com isso, acredita-se que a agenda da recuperação ambiental poderá atrair mais 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGp9ndx7LUuznb29avPwIXAHGq38WoNq_lKlUW5-QoFaJCUQ/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGp9ndx7LUuznb29avPwIXAHGq38WoNq_lKlUW5-QoFaJCUQ/viewform?embedded=true
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investimentos, garantindo a função ecológica da Reserva Legal e impulsionando a nova era da 

restauração florestal. 

Para isso, é imprescindível que o maior número de interessados na agenda de recuperação 

ambiental Brasileira se manifeste, registrando sua opinião por meio do questionário eletrônico. 

Principalmente os proprietários de terra que possuem Reserva Legal a recuperar. 

“Essa é mais uma importante iniciativa de construção coletiva do Pacto para Restauração da 

Mata Atlântica. Precisamos compreender as visões de todos aqueles envolvidos em prol de 

propostas sólidas e harmônicas.”, afirma Rafael Bitante, gerente de Restauração Florestal da 

Fundação SOS Mata Atlântica. 
Fonte: SOS Mata Atlântica 

 

DECISÃO: Captação de água em área de preservação sem autorização é 

configurado crime contra o meio ambiente 

 
     03/05/2017 

 
A 3ª Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo 

Ministério Público Federal (MPF) contra a sentença, da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, que rejeitou a denúncia contra um acusado pela prática de crime contra o 

meio ambiente, tipificado no art. 40 da Lei nº 9.605/98, com base no art. 395, II e II I do Código 

de Processo Penal (CPP). Consta dos autos que o proprietário de uma chácara foi autuado por 

ter causado danos diretos e indiretos à Unidade de Conservação Parque Nacional de Brasília e 

às suas áreas circundantes, ao instalar canos de PVC e mangueiras para captar água para uma 

chácara, sem autorização do órgão gestor, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio). 

Em suas razões, o MPF alegou que o agente não praticou uma atitude de baixa ofensividade, 

visto que usou de 820m de canos de PVC, além de diversas mangueiras para criar um sistema 

ilegal de captação de água a qual abastece sua residência; que não se trata de pouco uso de 

água para própria subsistência, mas de captação de um recurso hídrico para fim de utilização 

residencial em várias tarefas. Disse também que a lesão jurídica não foi inexpressiva, pois foi 

considerado como dano médio pelo ICMBio e que não se trata de pessoa com baixo grau de 

instrução e nem de baixa renda. 

Ao analisar o caso, a relatora, juíza federal convocada Rogéria Maria Castro Debelli, afirmou 

que, “em face da sua relevância constitucional, é evidente o interesse do Estado na repreensão 

às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe 

causar danos, em conformidade com a Lei nº 9.605/98”. 

A magistrada destacou que a proteção constitucional “não afasta a possibilidade de se 

reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de 

certos pressupostos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGp9ndx7LUuznb29avPwIXAHGq38WoNq_lKlUW5-QoFaJCUQ/viewform?embedded=true
https://www.sosma.org.br/106148/que-reserva-legal-queremos-na-mata-atlantica/
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social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; d) 

inexpressividade da lesão jurídica provocada”. 

Porém, assinalou a relatora, que de acordo com o Relatório de Fiscalização do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e do ICMBio, agente ambiental responsável pela fiscalização, atestou 

que a infração trouxe consequências negativas para a saúde pública e para o meio ambiente; 

que a gravidade do dano é de nível médio; que o autuado não é de baixa re nda; que o 

cometimento da infração não ocorreu por motivo de subsistência do infrator ou de sua família; 

que houve danos em zonas de grande valor para a conservação de grau de proteção elevado e 

que o autuado não tem baixo grau de instrução ou escolaridade. 

A magistrada entendeu que a conduta praticada não pode ser considerada como um crime que 

se consuma com a mera possibilidade de dano. O comportamento do acusado foi dotado de 

elevado grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberdade ao captar água de unidade de 

conservação para abastecer sua residência, demonstrando sua intenção em praticar a conduta 

delituosa ao longo do tempo, mesmo sem a autorização do órgão competente.  

A relatora concluiu que nesse contexto, “evidencia-se sob a perspectiva das peculiaridades do 

caso, que não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a 

reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o acusado ter captado 

água de local de grande valor para a conservação e de alto grau de proteção de unidade de 

conservação, sem permissão do órgão ambiental, em que pese a grave crise hídrica que atinge 

o Distrito Federal desde muito tempo”. 

Diante do exposto, o Colegiado, acompanhando o voto da relatora, deu provimento ao recurso 

para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para regular 

prosseguimento do feito. 

Processo nº: 0009296-75.2014.4.01.3400/DF 

Data de julgamento: 05/04/2017 

Data da publicação: 18/04/2017 

Fonte: TRF da 1ª Região 

 

 

 

 

 

 

http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/decisao-captacao-de-agua-em-area-de-preservacao-sem-autorizacao-e-configurado-crime-contra-o-meio-ambiente.htm


 
 

Página 18 de 44 
 

Devolução de peixe vivo ao rio após pesca em local proibido afasta crime 

ambiental 

     04/05/2017 
 
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não considerou crime ambiental a pesca 

feita com vara, em local proibido, de um bagre que foi devolvido ainda vivo ao rio. O fato 

ocorreu na Estação Ecológica de Carijós, em Florianópolis, local voltado para a preservação da 

natureza e a realização de pesquisas científicas. 

A decisão reconheceu a atipicidade da conduta do pescador, pois a devolução do peixe vivo ao 

rio demonstrou “a mínima ofensividade ao meio ambiente”, conforme afirmou o  relator do 

processo, ministro Nefi Cordeiro. 

O recorrente foi flagrado por agentes de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio com o bagre ainda vivo na mão, uma vara de molinete e uma caixa 

de isopor em local proibido para a pesca. 

Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) pela prática do crime previsto no 

artigo 34 da Lei 9.605/98. Entretanto, o magistrado de primeiro grau aplicou o princípio da 

insignificância e rejeitou a denúncia, por entender inexpressiva a lesão jurídica provocada, 

faltando “justa causa para a persecução criminal”, que seria “absolutamente desproporcional” 

diante do fato ocorrido. 

Amador ou profissional 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) considerou que a conduta de entrar na estação 

ecológica com material de pesca e retirar bagre do rio afastava a aplicação da insignificância, 

“não importando a devolução do peixe ainda vivo”, e que o material apreendido demonstrava 

“certa profissionalidade” do acusado. 

No STJ, o ministro Nefi Cordeiro afirmou que, segundo a jurisprudência do tribunal, “somente 

haverá lesão ambiental irrelevante no sentido penal quando a avaliação dos índices de desvalor 

da ação e de desvalor do resultado indicar que é ínfimo o grau da lesividade da conduta 

praticada contra o bem ambiental tutelado, isto porque não se devem considerar apenas 

questões jurídicas ou a dimensão econômica da conduta, mas deve -se levar em conta o 

equilíbrio ecológico que faz possíveis as condições de vida no planeta”. 

A turma entendeu que os instrumentos utilizados pelo recorrente (vara de molinete, linhas e 

isopor) são de uso permitido e não configuram profissionalismo, mas, ao contrário, 

“demonstram amadorismo do denunciado”. Além disso, como houve a devolução do peixe vivo 

ao rio, os ministros consideraram que não ocorreu lesão ao bem jurídico protegido pel a lei, 

sendo a conduta atípica. 

Leia o acórdão. 

Fonte: STJ 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm#art34
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1592943&num_registro=201303383938&data=20170428&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devolução-de-peixe-vivo-ao-rio-após-pesca-em-local-proibido-afasta-crime-ambiental


 
 

Página 19 de 44 
 

 

ABRAMPA lança nota de repúdio contra o substitutivo do PL 3729/2004 
 

     09/05/2017 
 

O presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente 
(ABRAMPA), promotor Luís Fernando Cabral Barreto Junior, assinou, nessa terça-feira (9), nota 
de repúdio pela ABRAMPA contra o substitutivo ao Projeto de Lei n° 3729/2004, de autoria do 
deputado federal do PMDB do Rio Grande do Sul, Mauro Pereira, por considerar incompatível 
com o princípio democrático a sucessiva e repentina alteração do parecer e do substitutivo 
que, em 27 de abril de 2017 já se encontrava na sétima versão, sem que um debate jurídico 
profissional sobre o tema possa ser estabelecido. 

As propostas apresentam mudanças perigosas no licenciamento ambiental, o que pode 
acarretar em consequências nefastas ao meio ambiente, retroagindo na questão da proteção 
ambiental nacional. O promotor Fernando Barreto apresenta em nota mais de 10 motivos 
pelos quais a ABRAMPA se posiciona contrária, repudiando o substitutivo que está em trâmite 
na Câmara Federal.  

Leia a Nota de Repúdio da ABRAMPA na íntegra aqui.  

Fonte: ABRAMPA 

 

#RetrocessoAmbientalNão: PL do licenciamento enfraquece atuação de 
órgãos ambientais e pode trazer danos irreversíveis, diz MPF 
 
Em nota técnica elaborada pela Câmara de Meio Ambiente, o  MPF faz críticas à excessiva 
liberdade concedida a estados e municípios, evidenciando erros técnicos e jurídicos do PL 
3.729/2004 

     09/05/2017 
 
O Ministério Público Federal (MPF) se posicionou contra a aprovação do substitutivo ao Projeto 

de Lei 3.729/2004, que institui a Lei Geral do Licenciamento e está em análise para votação na 

Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. A Câmara de Meio 

Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR) do MPF elaborou nota técnica em que sugere uma 

análise mais profunda do PL, capitaneada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), além de 

amplo debate com a sociedade civil. 

O documento, assinado pelo coordenador da 4CCR, subprocurador-geral da República Nivio de 

Freitas, realiza diagnóstico do PL por temas, que poderá trazer prejuízos irreversíveis à 

proteção e à gestão ambiental. Os erros técnicos e jurídicos apresentados na proposta 

“impõem o reconhecimento de que matérias de alta especificidade devem ser tratadas por 

aqueles que detém um mínimo de conhecimento”, aponta o MPF no texto da nota técnica. 

http://www.abrampa.org.br/site/uploads/.cache/conteudo/99-pdf/59125a84ce919_99.pdf
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=479&modulo=NOTÍCIA
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Entre um dos pontos mais controversos do PL, o MPF cita a concessão de licenças 

independentemente da manifestação dos demais órgãos da administração pública que, em 

função de suas atribuições legais, possam ter interesses envolvidos, como o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Fundação Nacional do Índio (Funai), o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entre outros, mesmo 

quando a manifestação for contrária, alertando sobre riscos decorrentes do empreendimento. 

De acordo com a proposta em discussão, somente no momento da renovação de licenças o 

parecer dos demais órgãos envolvidos será analisado, o que poderá ocorrer no prazo de cinco 

ou seis anos, sujeitando bens protegidos a danos irreversíveis. 

No caso de parecer do ICMBio não vinculante, o MPF afirma que a medida representa o 

enfraquecimento da Política Nacional de Biodiversidade (PNB), colocando em risco todos os 

esforços nacionais para a conservação da biodiversidade. “Em síntese, a proposta legislativa 

não confere nenhuma importância aos pareceres dos demais órgãos envolvidos, que detém 

conhecimento sobre matérias específicas, e a manifestação das autoridades envolvidas passa a 

ser peça decorativa do licenciamento ambiental”, alerta o documento. 

Disputa negativa – A excessiva autonomia concedida a entes da federação para emissão de 

licença é outro tema que preocupa o Ministério Público. De acordo com o PL 3.729/2004, os 

estados terão prerrogativa para definir critérios e parâmetros para classificar o 

empreendimento/atividade quanto ao rito do licenciamento, de acordo com a sua natureza, 

porte e potencial poluidor. O MPF avalia que, na prática, a alta discricionariedade concedida 

aos entes federados poderá gerar competição para atrair empreendimentos, criando diferentes 

níveis de proteção ambiental e diminuindo gradativamente a proteção ambiental  no país de 

forma generalizada. 

Como exemplo, a nota cita a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), bem como outras  

licenças específicas que, pelo artigo 4º do PL, poderão ser definidas por ato normativo da 

autoridade competente, em virtude da natureza, características e peculiaridades da atividade 

ou empreendimento. Além da excessiva flexibilização, o MPF ressalta a i ndefinição na 

simplificação dos critérios como um dos grandes problemas. “É um verdadeiro 'cheque em 

branco'. Esse dispositivo também tem o potencial de aumentar judicializações de casos 

concretos país afora”, destaca o documento. 

Dispensa de licenciamento - Outro ponto questionável identificado pelo MPF é a dispensa de 

licenciamento para atividades de grande impacto ambiental como as atividades agrícolas e 

pecuárias temporárias, perenes e semiperenes em áreas de uso alternativo do solo. De acordo 

com o texto legislativo, apenas questões relacionadas ao desmatamento e à regularização nos 

termos do Código Florestal devem ser avaliadas. Entretanto, o MPF considera que outros 

resultados dessas atividades podem impactar gravemente o meio ambiente, como o uso de 

agrotóxicos, ocasionando a contaminação de recursos hídricos. Segundo dados do Instituto 

Nacional de Câncer (Inca) e da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), o uso de 

agrotóxicos no país ultrapassa 1 milhão de toneladas por ano. Isso significa dizer que cada 

brasileiro consome, em média, 5,2 kg de veneno agrícola todos os anos. 

Além de atividades agropecuárias, o artigo 7º do PL 3.729/2004 também prevê a dispensa de 

licenciamento para grandes obras de infraestrutura como a ampliação de obras rodoviárias, 
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ferroviárias e melhorias em sistemas de transmissão e distribuição de energia já licenciados. É 

comum que pessoas impactadas por grandes obras sejam obrigadas a mudar de casa e até 

percam o sustento sem ter esses danos compensados por quem lucra com o empreendimento. 

Para o MPF, a proposta deixa ainda mais vulneráveis essas populações ao não prever 

parâmetros seguros para definir como serão mitigados os efeitos negativos que um 

empreendimento causa à população local. 

Confira a íntegra da Nota Técnica. 

Fonte: MPF 

 
 
Festa D’Ajuda, em Cachoeira, recebe registro especial de Patrimônio 
Imaterial 
 
Celebração acontece entre outubro e novembro, na cidade do Recôncavo Baiano; 
reconhecimento foi feito pelo Ipac. 

             
               10/05/2017 
 
 
A Festa de Nossa Senhora D’Ajuda que acontece entre outubro e novembro, na cidade de 
Cachoeira, no Recôncavo baiano, recebeu o registro como Patrimônio Imaterial da Bahia. A 
determinação foi do governo do estado, na última sexta-feira (5), mas a informação foi 
divulgada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) nesta quarta-feira 
(10).  
 
De acordo com o Ipac, o decreto do governo se dá considerando as propostas formuladas em 
dossiê, que foi enviado para o Conselho Estadual de Cultura da Bahia (CEC), e aprovado pelo 
Ipac e pelo CEC, ambos da estrutura da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).  
 
Ainda segundo o instituto, a partir do registro, a manifestação cultural da cidade de Cachoeira 
constará no Livro de Registro Especial dos Eventos e Celebrações, como Patrimônio Imaterial.  
 
Segundo a tradição, a festa ocorre desde início do século XIX, como uma data móvel, entre 
outubro e novembro. Os festejos iniciaram-se a partir da capela de mesmo nome inicialmente 
devota à Nossa Senhora do Rosário e, depois, com a transferência para a atual matriz, à Nossa 
Senhora D’Ajuda.  
 
Patrimônio do Brasil  
 
De acordo com o diretor geral do IPAC, João Carlos de Oliveira, a capela está no Largo da Ajuda, 
no cume de uma pequena colina no centro da cidade, com acesso por três ladeiras em sentidos 
opostos. Segundo ele, a capela integra o Centro Histórico da cidade e é tombada 
individualmente como Patrimônio do Brasil desde 1939 através do IPHAN/MinC.  
 
A edificação é do século XVII, entre 1595 a 1606, e a característica mais importante é a capela-
mor recoberta por cúpula. A Festa D’Ajuda tem liturgia Católica em adoração a Nossa Senhora. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/NotaTcnican220174CCR.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-lei-geral-do-licenciamento-enfraquece-atuacao-de-orgaos-ambientais-e-pode-trazer-danos-irreversiveis-ao-meio-ambiente
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As festividades têm início com o Pregão do Bando Anunciador, grupo de cavaleiros ornados que 
em montarias tocam instrumentos de sopro metálicos, clarins e cornetas, anunciando a 
passagem do tradicional cortejo.  
 
O pedido para se pesquisar a Festa D’Ajuda foi feito pelo Centro de Estudos Raízes do 
Recôncavo e pela Irmandade de Nossa Senhora D’Ajuda.  
 

Fonte: G1 BA 

 
 
Câmara de Meio Ambiente do MPF lança mobilização nacional 
#RetrocessoAmbientalNão 
 
Ação visa promover o debate em quatro eixos temáticos: licenciamento ambiental, agrotóxicos, 
redução nas unidades de conservação e MP 759 (regularização fundiária)  

             
               11/05/2017 
 
A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal (4CCR/MPF) 

lança a mobilização nacional #RetrocessoAmbientalNão. Até 5 de junho, Dia Internacional do 

Meio Ambiente, serão produzidas notas técnicas, matérias, vídeos, postagens em redes sociais, 

entrevistas e artigos de procuradores para debater os principais riscos e ameaças de retrocesso 

ambiental no Brasil em quatro eixos temáticos: licenciamento ambiental, agrotóxicos, unidades 

de conservação e regularização fundiária (MP 759). 

No dia 5, oficina em Brasília reunirá membros do MPF, parlamentares, representantes do 

governo e de organizações não governamentais, juristas e público interessado para discutir as 

temáticas em quatro painéis. Para o coordenador da 4CCR, subprocurador-geral da República 

Nivio de Freitas, "a união de esforços entre membros do país inteiro e sociedade civil é 

fundamental para evitar retrocessos em assuntos extremamente rel evantes para toda a 

população." 

Ações - A mobilização já começou. Só nesta semana, duas notas técnicas foram elaboradas e 

enviadas ao Congresso Nacional pela 4CCR. Na terça-feira (9), o MPF se posicionou contra a 

aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei 3.729/2004, que institui a Lei Geral do 

Licenciamento e está em análise para votação na Comissão de Finanças e Tributação da 

Câmara dos Deputados. No documento, o MPF afirma que o PL pode trazer prejuízos 

irreversíveis à proteção e à gestão ambiental. Leia mais aqui.  

Na quarta (10), o procurador da República Felipe Bolgado, coordenador do Grupo de Trabalho 

Grandes Empreendimentos, participou de audiência pública sobre o PL na Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. O representante do MPF destacou que o 

substitutivo desvirtua a proposta que vinha sendo construída com a participação de diversos 

atores, como Ibama, Ministério do Meio Ambiente, organizações ambientais e confederações 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/festa-dajuda-em-cachoeira-recebe-registro-especial-de-patrimonio-imaterial.ghtml
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-lei-geral-do-licenciamento-enfraquece-atuacao-de-orgaos-ambientais-e-pode-trazer-danos-irreversiveis-ao-meio-ambiente
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de setores produtivos, e pontuou os principais problemas da proposta legislativa. Leia mais 

aqui. 

No mesmo dia, outra nota técnica foi enviada ao Congresso Nacional para alertar sobre os 

riscos do pacote legislativo que reduz, extingue ou reclassifica áreas de unidades de 

conservação no País. As normas questionadas são as Medidas Provisórias 756/16 e 758/16, que 

alteram limites de florestas e parques nacionais, e os respectivos projetos de lei de conversão 

(PLC 4/17 e PLC 5/17). A nota alerta também contra esboço de projeto de lei em discussão no 

Congresso que vai tratar das Unidades de Conservação do Amazonas. Leia mais aqui. 

O uso da #RetrocessoAmbientalNão será utilizado em todas as divulgações da mobilização. 

Acompanhe o debate e participe compartilhando a hashtag. 

Fonte: MPF 

 

Lojas de animais não precisam contratar veterinários nem se registrar 
em conselho 
            
                    15/05/2017 
 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que “não estão sujeitas 

a registro perante o respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à contratação 

de profissionais nele inscritos como responsáveis técnicos as pessoas jurídicas que explorem as 

atividades de comercialização de animais vivos e venda de medicamentos veterinários, pois 

não são atividades reservadas à atuação privativa do médico veterinário”.  

A decisão unânime foi proferida sob o rito dos recursos repetitivos e manteve a jurisprudência 

do STJ sobre a matéria. O processo tomado como representativo de controvérsia envolvia, de 

um lado, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo (CRMV-SP) e, de outro, 

algumas empresas de avicultura e pet shops que pretendiam comercializar animais, rações, 

produtos e medicamentos veterinários sem precisar de registro na entidade. 

O CRMV-SP alegou que sua intenção era defender a saúde pública, a saúde humana, o meio 

ambiente e o controle das zoonoses, pois a vigilância sanitária não seria suficiente para aferir 

as condições de saúde do animal exposto à venda, atividade típica do médico-veterinário. 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu razão às empresas. De acordo com a corte 

regional, a jurisprudência pacificada no STJ prevê a obrigatoriedade do registro das empresas 

nos respectivos órgãos fiscalizadores somente nos casos em que a atividade básica decorrer do 

exercício profissional, ou quando em razão dele prestarem serviços a terceiros. 

Desobrigação  

O ministro Og Fernandes, relator do recurso repetitivo, afirmou que os dispositivos da Lei 

6.839/80 e da Lei 5.517/68 são genéricos, de modo que o comércio varejista de rações e 

acessórios para animais, a prestação de serviços de banho e tosa, a comercialização de animais 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-mpf-participa-de-audiencia-publica-que-debate-lei-geral-de-licenciamento-ambiental
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-mpf-participa-de-audiencia-publica-que-debate-lei-geral-de-licenciamento-ambiental
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-mpf-alerta-contra-pacote-legislativo-que-reduz-ou-extingue-2-2-milhao-de-hectares-de-areas-protegidas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/camara-de-meio-ambiente-do-mpf-lanca-mobilizacao-nacional-retrocessoambientalnao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6839.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6839.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5517.htm
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e de medicamentos veterinários não se encontram descritos na lei entre as atividades 

privativas do médico-veterinário. 

Salientou, ainda, que as restrições à liberdade do exercício profissional e à exploração da 

atividade econômica encontram-se sujeitas ao princípio da legalidade estrita, não sendo 

possível fazer uma interpretação extensiva para fixar exigências que não estejam previstas na 

legislação. 

Sendo assim, “as pessoas jurídicas que exploram esse mercado estão desobrigadas de efetivar 

o registro perante o conselho profissional respectivo e, como decorrência, de contratar, como 

responsáveis técnicos, profissionais nele inscritos”. 

Orientação  

Conforme previsto nos artigos 121-A do Regimento Interno do STJ e 927 do Código de Processo 

Civil, a definição da tese pela Primeira Seção do STJ vai servir de orientação às instâncias 

ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados especiais, para a solução de casos fundados na 

mesma controvérsia jurídica. 

A tese estabelecida em repetitivo também terá importante reflexo na admissibilidade de 

recursos para o STJ e em outras situações processuais, como a tutela da evidência (artigo 311, 

II, do CPC) e a improcedência liminar do pedido (artigo 332 do CPC). 

Os temas, cadastrados sob os números 616 e 617, podem ser consultados na página de 

repetitivos do STJ. 

Leia o acórdão. 

Fonte: STJ 

 

Reunião no MPF deverá iniciar preparativos para FPI em Pernambuco 
            
                         15/05/2017 
 

Depois de Bahia, Alagoas e Sergipe, a experiência exitosa da Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI) deverá chegar a Pernambuco. Para isso, está marcada para o próximo dia 19, a partir das 

14h, uma apresentação do vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (CBHSF), Maciel Oliveira, para os membros da área ambiental do Ministério Público 

Federal (MPF) de Pernambuco e contará com a presença do promotor do Centro de Apoio 

Operacional à Promotoria de Justiça (Caop) do Meio Ambiente, André Felipe Menezes.  

A FPI é uma ação executada pelo Ministério Público dos estados, com o apoio e aporte 

financeiro do CBHSF. “Isso representa mais um passo no trabalho de fiscalização, que visa a 

proteção do São Francisco. O Comitê apoia esse trabalho por constatar o resultado positivo das 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art311
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art332
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/index.jsp
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1595665&num_registro=201201709674&data=20170503&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lojas-de-animais-não-precisam-contratar-veterinários-nem-se-registrar-em-conselho
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etapas anteriormente executadas na Bahia, implementada depois em Alagoas e, por fim, em 

Sergipe”, declara Maciel Oliveira. 

Para essa reunião, o vice-presidente do Comitê estará acompanhado pela promotora Luciana 

Khoury, promotora do MPE baiano, pioneira nesse trabalho, que tem o cunho fiscalizatório, 

educativo e punitivo, que representa a FPI. “A promotora Luciana Khoury tem bastante 

experiência na realização desse trabalho e irá contribuir bastante com vistas a preparação da 

fiscalização em Pernambuco. Outro estado que já iniciou os preparativos para executar esse 

mesmo trabalho na bacia do São Francisco é Minas Gerais. É a contribuição do CBHSF, com 

apoio do Ministério Público, com vistas a preservar o Velho Chico”, resume Maciel Oliveira. 

A reunião do vice-presidente do Comitê na sede do MPF pernambucano está marcada para 

acontecer após o encerramento da XXXII Plenária Ordinária do CBHSF, que acontece nos dias 

18 e 19, na capital pernambucana. 

Texto: Delane Barros 

Fonte: CBHSF 

 
 
II Seminário de Mineração e Espeleologia será realizado em junho; 
inscrições gratuitas abertas        
                 
                         22/05/2017 
 

 

 

Dia 16 de junho será realizado o II Simpósio de Mineração e Espeleologia no Parque 

Metalúrgico UFOP em Ouro Preto (MG). O evento tem como objetivo promover o debate sobre 

o tema buscando ampliar a preservação e a gestão responsável da mineração em áreas  com 

http://cbhsaofrancisco.org.br/reuniao-no-mpf-devera-iniciar-preparativos-para-fpi-em-pernambuco/
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ocorrência de cavernas. Nesta edição, serão apresentadas as iniciativas do setor privado, a 

metodologia de classificação de cavernas, além de dar continuidade na construção de uma 

proposta de aprimoramento legal, tema este que vem sendo discutido pela Cooperação SBE-

IBRAM e através de consultas virtuais, mas que agora pode ser debatido presencialmente.  

O Simpósio será realizado em paralelo ao 34º Congresso Brasileiro de Espeleologia, evento 

maior da espeleologia nacional que também conta com apresentações de trabalhos, 

minicursos, excursões, palestras e muito mais.  

PROGRAMAÇÃO DO SIMPÓSIO: 

•             A IN-2/2009 e aplicação da legislação espeleológica - por Jocy B. Cruz (ICMBio/CECAV); 

•             A proteção jurídica e gestão das cavidades naturais subterrâneas: a atividade minerária 

e o desenvolvimento sustentável - por Rafael Tocantins Maltez (PUC-SP); 

•         Diretrizes para um Projeto de Lei Federal sobre proteção e uso responsável do 

Patrimônio Espeleológico Brasileiro - por Marcelo Rasteiro (SBE); 

•      A contribuição do setor mineral no conhecimento e preservação do patrimônio 

espeleológico brasileiro - por Gilcimar Oliveira (Anglo American);  

•             Cooperação SBE-VC-RBMA - por Regiane Velozo Dias (Votorantim Cimentos). 

A participação no Simpósio é gratuita e os participantes podem ser indicados pela ABRAMPA - 

instituição convidada pela SBE. Os interessados podem enviar e-mail para 

abrampa@abrampa.org.br. 

Mais informações em: http://www.cavernas.org.br/sbenoticias/SBENoticias_364.pdf 

Programação completa: http://www.cavernas.org.br/34cbe.asp 

Fonte: ABRAMPA 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cavernas.org.br/sbenoticias/SBENoticias_364.pdf
http://www.cavernas.org.br/34cbe.asp
http://www.abrampa.org.br/site/index.php?ct=conteudoEsq&id=480&modulo=NOTÍCIA
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Novo índice de aproveitamento para transformação de tora em madeira 
serrada combate desmatamento ilegal      
            
                              23/05/2017 
 

 

Brasília (22/05/2017) – O novo limite máximo de aproveitamento para conversões de tora em 

madeira serrada informadas pelo sistema do Documento de Origem Florestal (DOF) entrou em 

vigor nesta segunda-feira (22/05). O Coeficiente de Rendimento Volumétrico (CRV) foi reduzido 

de 45% para 35%. O objetivo da mudança é impedir a geração de créditos excedentes (fictícios) 

de madeira no sistema DOF. 

A redução foi proposta pelo Ibama e pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) ao Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (Conama) com a finalidade de aperfeiçoar regras para o transporte 

e a industrialização de madeira extraída legalmente. Aprovada por unanimidade, resultou na 

publicação da Resolução Conama n° 474/2016. 

Na vigência do CRV anterior (45%), para cada metro cúbico de tora consumida nas serrarias, o 

sistema concedia 0,45 m³ de madeira serrada na forma de crédito. Porém, segundo estudos 

científicos revisados pelo Ibama que analisaram a produção de cerca de 2,5 mil serrarias, o 

rendimento do processo de transformação da tora não passa de 35% na maioria das i ndústrias. 

Como resultado, havia sobra de crédito nos sistemas de controle que movimentava um 

mercado ilegal estimado em R$ 500 milhões ao ano. 

A redução do coeficiente tem reflexo direto na redução do desmatamento ilegal na Amazônia e 

representa um avanço para o setor empresarial de base florestal ao impedir fraudes que 

tornavam a competição insustentável para indústrias que operam em conformidade com a lei. 

As indústrias capazes de obter rendimento superior a 35% em razão de técnicas específicas não 
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serão prejudicadas. A norma permite a apresentação de estudo que comprove a obtenção de 

índices superiores de aproveitamento. Se aprovado pelo órgão ambiental, a empresa passa a 

dispor de coeficiente personalizado no sistema DOF. 

O roteiro para elaboração do estudo está no Anexo III na Resolução Conama 411/2009 e deve 

ser apresentado ao órgão ambiental competente. Apenas nos casos em que a concessão 

florestal ou o licenciamento ambiental forem de competência federal o empreendedor deverá 

submeter seu pedido ao Ibama. 

Mais informações: 

Conama inibe mercado de madeira ilegal 

Resolução Conama n° 474/2016 

Resolução Conama 411/2009 

Fonte: IBAMA  

 

MPF/BA realiza audiência pública sobre impactos ambientais da Usina 
de Pedra do Cavalo         
                  
Evento será realizado no “Mercado do Cajá”, em Maragogipe (BA), no dia 8 de junho  

 
                         23/05/2017 
 

Debater os impactos socioambientais da operação da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, 

bem como as medidas necessárias para minimizar tais impactos. Esta é a intenção do 

Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA), que realizará, em 8 de junho, a partir das 9h, 

audiência pública no Mercado Municipal Alexandre Alves Peixoto, conhecido como Mercado do 

Cajá, em Maragogipe (BA).  

A usina, operada pelo Grupo Votorantim, está localizada na área de proteção ambiental da 

Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, nos municípios baianos de Cachoeira e São Félix. 

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável 

pela reserva, o empreendimento está em atividade, mas encontra-se com a licença de 

operação vencida desde fevereiro de 2009. O procedimento de licenciamento depende de aval 

do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) – órgão estadual – que, por sua 

vez, em função da existência da reserva na região, precisa de liberação do ICMBio, órgão 

federal vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. 

O instituto manifesta-se contrário à renovação da licença, argumentando a falta de estudos 

específicos que analisem os impactos ambientais do empreendimento sobre a reserva, da 

ausência de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e de seu respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (Rima), entre outras questões. A situação foi alvo de Recomendação do MPF ao 

http://www.ibama.gov.br/noticias/58-2016/119-conama-inibe-mercado-de-madeira-ilegal
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=720
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=604
http://www.ibama.gov.br/noticias/422-2017/1092-novo-indice-de-aproveitamento-para-transformacao-de-tora-em-madeira-serrada-combate-desmatamento-ilegal
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Inema, em junho do ano passado (veja mais aqui), pedindo que fosse determinada a suspensão 

das atividades da usina, mas ela segue operando. 

O Governo da Bahia alega que a Votorantim, na operação da usina, fornece serviços 

indispensáveis para a conservação da barragem, garantindo sua integridade e que, portanto, 

não pode ter a atividade interrompida. A empresa, por sua vez, argumenta que a usina 

funciona seguindo critérios estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

entidade responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração de 

energia no país. 

Entenda o caso – De acordo com peritos do MPF, quando a Barragem de Pedra do Cavalo foi 

construída pelo Governo da Bahia, na década de 70, o represamento diminuiu o fluxo de água 

do rio Paraguaçu, permitindo a entrada de maior quantidade de água do mar em seu leito, a 

partir da foz, situada na baía de Todos os Santos. Com a mudança, houve a alteração da 

salinidade da água no rio, e por consequência, das espécies animais tradicionalmente 

capturados pelos ribeirinhos, que dali tiram seu sustento. As comunidades foram forçadas a 

absorver o prejuízo da mudança e a se adaptar a novas técnicas de pesca e mariscagem ao 

longo das décadas, adotando novos apetrechos e passando a se manter a partir  dos então 

surgidos manguezais. 

Com a criação de novas políticas ambientais, no ano de 2000 foi  criada a Reserva Extrativista 

Marinha Baía do Iguape, visando a exploração autossustentável na região, preservando tanto o 

ecossistema estuarino quanto o meio de vida dos pescadores e marisque iros artesanais.  

Segundo parecer do ICMBio, quando as turbinas da hidroelétrica entram em operação, liberam 

água doce da barragem no leito do rio Paraguaçu, em direção à Baía de Iguape e à foz. No 

documento, o instituto explica que a vazão de água aleatória do ponto de vista ecológico – em 

horários diversos e com volumes de água variados – provoca alterações abruptas na Baía de 

Iguape, diminuindo a salinidade da água. Pela vazão de água da usina não acompanhar o 

regime das marés, os organismos aquáticos não têm tempo de se adaptarem ou locomoverem, 

o que resulta em sua diminuição e morte.  

De acordo com os pareceres do ICMBio e dos peritos do MPF, a operação da usina – e 

consequente alterações ambientais – pode colocar em risco a subsistência de comunidades 

extrativistas ribeirinhas situadas nos municípios de São Félix , Cachoeira e Maragogipe, entre 

elas, diversas comunidades remanescentes de quilombolas.  

Audiência – O evento, que tem à frente o procurador da República Pablo Barreto, é aberto ao 

público, e busca colher depoimentos de todos os envolvidos. Foram convidados a participar da 

audiência: sociedade em geral, organizações não governamentais da área afetada, Ministério 

Público do Estado da Bahia, prefeituras de Maragogipe, São Félix e Cachoeira, ICMBio, Inema, 

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

Votorantim, Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), Empresa Baiana de 

Águas e Saneamento S.A (Embasa), ONS, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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Serviço 

O quê: Audiência pública sobre impactos socioambientais da Usina Hidroelétrica de Pedra do 

Cavalo 

Quando: 8 de junho, a partir das 9h 

Onde: Mercado Municipal Alexandre Alves Peixoto (“Mercado do Cajá”), localizado na Praça 

João Primo Guerreiro, no bairro do Cajá, em Maragogipe-BA 

Confira íntegra do Edital de Convocação da Audiência Pública. 
Fonte: MPF 

 

IPAC comemora 50 anos com palestra sobre educação patrimonial 
              
                         24/05/2017 
 

Na próxima terça-feira (30), a partir das 14h, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Bahia (IPAC) realiza a palestra “Educação Patrimonial como instrumento de preservação em 

contexto de sociedades multiculturais”. A ação em comemoração aos 50 anos do instituto 

conta com a participação da coordenadora de Educação Patrimonial do IPAC, Daiana 

Sacramento, e do historiador Igor Alexander de Souza. 

A iniciativa é do Centro de Documentação e Memória (Cedom) do instituto, que realiza até 

setembro diversos eventos, sob o tema “Educação Patrimonial: Diversidade Cultural”. “O 

objetivo é realizarmos uma série de palestras e mais ações sobre a importância da preservação 

do nosso patrimônio, criando um ciclo”, afirma Daiana. 

BIBLIOTECA – O Cedom/IPAC dispõe de sete mil documentos, dentre livros, periódicos, 

revistas, fotos, projetos e cadastros arquitetônicos, plantas, mapas, croquis e levantamentos 

produzidos entre 1969 e 2007. Acervo com 130 mil fotos, filmes, fitas cassetes, fotogramas, 

slides, reproduções antigas e álbuns também são encontrados no local. 

A Biblioteca Manuel Querino do IPAC também está no Cedom, com atendimento de segunda-

feira a sexta–feira, das 8h às 12h e de 13h às 17h. Acesse as publicações do 

IPAC:http://goo.gl/kGyeL1. Conheça a biblioteca: http://goo.gl/puvVSt. Mais informações: (71) 

3116-6945 e coad.ipac@ipac.ba.gov.br. 

Serviço 

Palestra: “Educação Patrimonial como instrumento de preservação em contexto de sociedades 

multiculturais” 

Quando: 30/05 (terça-feira) 

http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/docs/edital-audiencia-publica-pedra-do-cavalo-23-05-2017.pdf
http://www.mpf.mp.br/ba/sala-de-imprensa/noticias-ba/mpf-realiza-audiencia-publica-sobre-impactos-ambientais-da-usina-de-pedra-do-cavalo-em-8-de-junho
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Horário: 14h 

Onde: Centro de Documentação e Memória (Cedom) 

Endereço: Rua Gregório de Mattos, nº29 (Pelourinho) 

Evento gratuito 
Fonte: IPAC 

 

Ação contra rito da PEC da Vaquejada é inviável, decide Lewandowski 
 
                         29/05/2017 
 

Considerando a independência dos Poderes, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo 

Lewandowski julgou inviável o mandado de segurança que questionava o rito da Proposta de 

Emenda Constitucional 304/2017, a chamada PEC da Vaquejada. Segundo o relator, a 

jurisprudência do STF impede a atuação da corte em matéria de âmbito interno do Legislativo. 

O autor do MS, deputado federal Marcelo Henrique Teixeira Dias (PR-MG), sustentava, em 

síntese, que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao incluir em 

pauta a PEC 304/2017 sem analisar questão de ordem formulada por ele, feriu seu direito 

líquido e certo à participação em processo legislativo, em violação a normas constitucionais, 

legais e regimentais. 

O artigo 225, parágrafo 1°, inciso VII, da Constituição Federal, veda a imposição de práticas 

cruéis contra animais. A PEC inclui um novo parágrafo que não considera cruéis as práticas 

desportivas que utilizem animais, como a vaquejada, se forem registradas como manifestações 

culturais e bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro. A vaquejada 

foi considerada patrimônio cultural imaterial pela Lei 13.364/16. 

No mandado de segurança, o deputado alegou também que a PEC apresenta inúmeros vícios 

insanáveis, supostamente registrados ao longo de sua tramitação no Senado Federal e na 

Câmara dos Deputados. Argumentou que a PEC 304/2017 tem origem na PEC 50/2016, proposta 

no Senado 13 dias após o STF declarar, no julgamento da ADI 4.983, a inconstitucionalidade de 

lei cearense que regulamentava a prática da vaquejada. 

Segundo o deputado, durante a tramitação no Senado foi aprovado, sem nenhuma 

fundamentação, o Requerimento 920/2016, a fim de estabelecer um rito excepcional à PEC 

50/2016, o que violaria os artigos 1º, inciso II, 5º, inciso XXXV, e 37, caput, todos da 

Constituição. 

 

 

http://www.ipac.ba.gov.br/noticias/ipac-comemora-50-anos-com-palestra-sobre-educacao-patrimonial
http://www.conjur.com.br/2016-nov-30/temer-sanciona-lei-reconhece-vaquejada-patrimonio-imaterial
http://www.conjur.com.br/2016-out-06/stf-julga-inconstitucional-lei-cearense-regulamenta-vaquejada
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Interna corporis 

Conforme o deputado, ele levou ao conhecimento do presidente da Câmara “a inobservância, 

pelo Senado Federal, do prazo mínimo de 5 dias úteis entre os dois turnos de votação naquela 

Casa, uma vez que ambas as votações foram no dia 14 de fevereiro de 2017, com apenas meia 

hora entre um e outro turno”. O requerimento, entretanto, foi indeferido.  

O ministro Ricardo Lewandowski reconheceu a legitimidade dos membros do Congresso 

Nacional para impetrar MS objetivando a defesa de seu direito público subjetivo à participação 

em devido processo legislativo constitucional. Porém, quanto ao mérito do presente mandado 

de segurança, o ministro registrou que no regime republicano “há uma partilha do poder, de 

forma horizontal”, entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos 

entre si (artigo 2º, da Constituição). 

Com fundamento nesse princípio constitucional, o relator afirmou que a orientação 

jurisprudencial da corte estabelece que as matérias relativas à interpretação de normas 

regimentais do Congresso Nacional “revestem-se de natureza interna corporis, que refogem à 

revisão judicial”. 

Dessa forma, o relator avaliou que não seria possível avançar no MS para discutir se, ao dar 

uma tramitação especial à PEC, os parlamentares “aplicaram bem ou mal as normas 

regimentais”. 

Além disso, ele destacou que a jurisprudência do Supremo já assentou que a Const ituição 

Federal não estabelece o intervalo entre os turnos de votação no exame da proposta de 

emenda à Constituição. 

Por essas razões, o ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento ao mandado de 

segurança, prejudicado o pedido liminar, por entender que o MS deve ser extinto tendo em 

vista que a própria jurisprudência do STF impede ingerência da corte em matéria de “âmbito 

estritamente doméstico do Legislativo”. 

Ações no Supremo 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal recebeu mais uma ação questionando a prática da 

vaquejada. A Procuradoria-Geral da República pediu que a corte considere inconstitucional lei 

de Roraima que permite a vaquejada. A ADI foi distribuída à ministra Rosa Weber. 

Em dezembro, o ministro Teori Zavascki negou um pedido de uma associação de animais que 

pedia que a vaquejada fosse proibida em uma festa no Piauí. Em sua decisão, o ministro 

explicou que o Supremo decidiu que a lei cearense que regulamentava a prática era 

inconstitucional, mas isso não significa que a vaquejada esteja proibida no país. Com 

informações da Assessoria de Imprensa do STF. 

Clique aqui para ler a decisão. 

MS 34.802. 

Fonte: Consultor Jurídico  

http://www.conjur.com.br/2017-mai-23/pgr-stf-lei-roraima-regulamenta-vaquejada
http://www.conjur.com.br/2017-mai-23/pgr-stf-lei-roraima-regulamenta-vaquejada
http://www.conjur.com.br/2016-dez-10/teori-zavascki-mantem-decisao-permitiu-vaquejada-piaui
http://s.conjur.com.br/dl/acao-rito-pec-vaquejada-inviavel.pdf
http://www.conjur.com.br/2017-mai-29/acao-rito-pec-vaquejada-inviavel-decide-lewandowski
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#RetrocessoAmbientalNão: MPF promove tuitaço nesta sexta-feira (2), a 
partir das 11h 
 
Membros do MPF, Ministérios Públicos estaduais, organizações não-governamentais e outros 
parceiros participam do alerta à população 
                         01/06/2017 
 
Considerando a independência dos Poderes, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo 

Lewandowski julgou inviável o mandado de segurança que questionava o rito da Proposta de  

O retrocesso ambiental avança no país. Duas Medidas Provisórias (MPs 756 e 758) que 

reduzem unidades de conservação já foram aprovadas e aguardam apenas sanção presidencial. 

Além delas, outras propostas que ameaçam a proteção ao meio ambiente tramitam no 

Congresso Nacional. Para alertar a população sobre os riscos, o MPF promove nesta sexta-feira 

(2) um tuitaço com a hashtag #RetrocessoAmbientalNão, a partir das 11h. 

Membros do MPF, Ministérios Públicos estaduais, organizações não-governamentais como 

Greenpeace e WWF foram convidados a participar do alerta à sociedade pelo Twitter. Mas 

todos que possuem perfil nessa rede social podem aderir ao tuitaço.  

Retrocesso ambiental - A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério 

Público Federal (4CCR/MPF) afirma, em nota técnica, que as medidas provisórias são 

inconstitucionais, pois o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito 

fundamental e já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (MS 22164/SP, Min. Celso de 

Mello, 30/10/1995). 

Ao serem efetivadas, as duas medidas colocam em risco um total de 2,2 milhões de hectares 

protegidos apenas no Pará e no Amazonas, o que equivale a todo o território de Sergipe. Se 

forem convertidas em lei da forma como estão, áreas que hoje têm proteção integral serão 

extintas, reduzidas, ou transformadas e reconvertidas em áreas de proteção ambiental com 

menor grau de preservação. 

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

momento atual é alarmante, tendo em vista os enormes retrocessos ambientais que vêm 

sendo promovidos por meio de projetos de lei. "Garantias do meio ambiente, da vida e saúde 

das populações, hoje minimamente tuteláveis através de instrumentos como o Licenciamento 

Ambiental; das Unidades de Conservação e do controle do uso de agrotóxicos, simplesmente 

deixarão de existir caso aprovada esta pauta. O dano eminente é gravíssimo, incomensurável e 

há de recair sobre todos, hoje e no futuro. O Ministério Público Federal conclama a sociedade 

civil a se inteirar e se mobilizar na defesa do meio ambiente e da sadia qualidade de vida", 

destaca. 

Tuitaço #RetrocessoAmbientalNão | Dia: 2/6 – sexta-feira | Horário: a partir de 11h 

Como participar: tuitando e retuitando sobre o tema, usando a hashtag 

#RetrocessoAmbientalNão 

Fonte: MPF  

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-mpf-promove-tuitaco-nesta-sexta-feira-2-a-partir-das-11h
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JURISPRUDÊNCIA 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

PROCESSO: RHC 58745 / RS 
RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 
2015/0091452-9 
 
RELATOR: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) 
ÓRGÃO JULGADOR: T5 - QUINTA TURMA 
DATA DO JULGAMENTO: 04/05/2017 
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE : DJe 10/05/2017 
 
EMENTA: 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. 
PESCA EM PERÍODO DE DEFESO. ART. 34, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA 
LEI N. 9.605/1998 TRANCAMENTO DA  AÇÃO  PENAL, PELA APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESVALOR DA 
CONDUTA. TIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. 
AUTONOMIA EM RELAÇÃO À SANÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO 
PROVIDO. 
- Esta Corte entende ser possível a aplicação do princípio da 
insignificância aos delitos ambientais, quando demonstrada a ínfima 
ofensividade ao bem ambiental tutelado (AgRg no REsp 1558312/ES, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 02/02/2016). 
- Na espécie, contudo, é significativo o desvalor da conduta, a 
impossibilitar o reconhecimento da atipicidade material da ação ou a 
sua irrelevância penal, ante o fato de o recorrente ter sido 
surpreendido com elevada quantidade de pescado (40kg de camarão), em 
período no qual, sabidamente, é proibida a pesca, e com uso de  
petrecho não permitido, qual seja, rede de arrasto de fundo. 
Precedentes. 
- A  multa  aplicada pela autoridade administrativa é autônoma e 
distinta das sanções criminais cominadas à mesma conduta. 
Precedentes. 
- Recurso ordinário em habeas corpus não provido.  

 
ACÓRDÃO: 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal  
de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso. Os Srs. 
Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Felix Fischer e Jorge  
Mussi votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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PROCESSO: REsp 1644195 / SC 
RECURSO ESPECIAL 
2016/0326203-1 
 
RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) 
ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA 
DATA DO JULGAMENTO: 27/04/2017 
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE : DJe 08/05/2017 
 
EMENTA: 
 
CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROPTER 
REM. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA DE DANO AMBIENTAL. 
REPOSIÇÃO FLORESTAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 
211/STJ E 282/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. ANÁLISE DE LEI 
LOCAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
ÓBICE DAS SÚMULAS 284/STF e 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO 
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora 
recorrente para esquivar-se de reparar dano ambiental advindo de 
obrigação propter rem. Aduz prescrição para retirar a averbação da 
obrigação ambiental do registro de imóveis antes de proceder ao 
reflorestamento.  O recurso visa à anulação do acórdão a quo, 
alegando a necessidade de enfrentamento de questão que não teria 
sido julgada. 
2. Corretamente, o Tribunal de origem afirma que a jurisprudência do 
STJ  primeiro reconhece a imprescritibilidade da pretensão 
reparatória de dano ao meio ambiente, e, segundo, atribui, sob o 
influxo da teoria do risco integral, natureza objetiva, solidária e  
propter rem à responsabilidade civil ambiental, considerando 
irrelevante, portanto, qualquer indagação acerca de caso fortuito ou 
força maior, assim como sobre a boa ou a má-fé do titular atual do 
bem imóvel ou móvel em que recaiu a degradação. 
3. Afasta-se a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. O 
Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do 
Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram 
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos 
de Declaração, haja vista a ausência do requisito do 
prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 
4. O inconformismo, manifestado em recurso carente de fundamentos 
relevantes que demonstrem como o v. acórdão recorrido teria ofendido 
o dispositivo alegadamente violado e que nada acrescente à 
compreensão e ao desate da quaestio iuris, não atende aos 
pressupostos de regularidade formal dos recursos de natureza 
excepcional. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial  
nesse ponto, ante o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ. 
5. Analisar a existência de fato extintivo do direito do recorrido,  
bem como do pagamento das parcelas pleiteadas, implica, na hipótese  
dos autos e considerando as circunstâncias que lhe são peculiares, o 
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revolvimento do conteúdo fático-probatório da lide, o que é vedado 
nesta estreita via, ante a incidência da Súmula 7 do STJ. 
6. Recurso Especial não conhecido. 

 
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:  ""A Turma, por unanimidade, não conheceu do 
recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os 
Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães 
(Presidente) e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes." 

 
 
 
 

 
 

 
PROCESSO: REsp 1409051 / SC 
RECURSO ESPECIAL 
2013/0338393-8 
 
RELATOR: Ministro NEFI CORDEIRO (1159) 
ÓRGÃO JULGADOR: T6 - SEXTA TURMA 
DATA DO JULGAMENTO: 20/04/2017 
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE : DJe 28/04/2017 
 
EMENTA: 
 
RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DANO EFETIVO AO MEIO 
AMBIENTE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 
RECURSO PROVIDO. 
1. A devolução do peixe vivo ao rio demonstra a mínima ofensividade  
ao meio ambiente, circunstância registrada no "Relatório de 
Fiscalização firmado pelo ICMBio [em que] foi informado que a 
gravidade do dano foi leve, além do crime não ter sido cometido 
atingindo espécies ameaçadas." 
2. Os instrumentos utilizados - vara de molinete com carretilha, 
linhas e isopor -, são de uso permitido e não configuram 
profissionalismo, mas ao contrário,  demonstram o amadorismo da 
conduta do denunciado. Precedente. 
3. Na ausência de lesividade ao bem jurídico protegido pela norma 
incriminadora (art. 34, caput, da Lei n. 9.605/1998), verifica-se a 
atipicidade da conduta. 
4. Recurso especial provido para reconhecer a atipicidade material  
da conduta, restabelecendo a decisão primeva de rejeição da 
denúncia. 
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ACÓRDÃO: 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal  
de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Antonio 
Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura, Sebastião Reis 
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. 
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PUBLICAÇÕES 

 Propriedade de bens culturais obriga o cumprimento de sua função social . Por 

Marcos Paulo de Souza Miranda, promotor de Justiça em Minas Gerais, especialista em 

Direito Ambiental, secretário da Associação Brasileira dos Membros do Mini stério 

Público de Meio Ambiente, professor de Direito do Patrimônio Cultural, integrante da 

Comissão de Memória Institucional do Conselho Nacional do Ministério Público e 

membro do International Council of Monuments and Sites (Icomos) Brasil. <ver 

publicação disponibilizada pela Revista Consultor Jurídico, em 13/05/2017> 

 Pesquisas Origem e Destino Domiciliar - Junho 2012. Síntese dos Resultados Pesquisa 
de Mobilidade na Região Metropolitana de Salvador. DERBA. <download> 

 
 SALVADOR: Transformações na ordem urbana. Inaiá Maria Moreira de Carvalho 

Gilberto Corso Pereira. Letra Capital: Observatório das Metrópoles, 2014. <download> 

 
 Transformações metropolitanas no Século XXI - Bahia, Brasil e América Latina. Sylvio 

Bandeira de Mello e Silva, Inaiá Maria Moreira de Carvalho, Gilberto Corso Pereira, 
organizadores. Salvador : EDUFBA, 2016. <download> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conjur.com.br/2017-mai-13/ambiente-juridico-guarda-bens-culturais-obriga-cumprimento-funcao-social#author
http://www.conjur.com.br/2017-mai-13/ambiente-juridico-guarda-bens-culturais-obriga-cumprimento-funcao-social#author
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3952-pesquisas-origem-e-destino-domiciliar-junho-2012.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3953-salvador-transformacoes-na-ordem-urbana.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3954-transformacoes-metropolitanas-no-seculo-xxi-bahia-brasil-e-america-latina.html
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CAMPANHAS 
 

 
 

http://www.pactomataatlantica.org.br/copia-gt-politicas-publicas
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http://cbhsaofrancisco.org.br/virecarranca/#home
http://cbhsaofrancisco.org.br/virecarranca/#home
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http://www.abaf.org.br/programas/carvao-vegetal/
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/retrocessoambientalnao-mpf-promove-tuitaco-nesta-sexta-feira-2-a-partir-das-11h
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EVENTOS 
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                                                                                                     22º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental: saiba mais 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://congresso.planetaverde.org/congresso/
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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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Coordenador 
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Coordenador 
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Anderson Dias Silva dos Reis 
Camilla Prado Oliveira Silva 
Deyvid Ressurreição Santana 
Fernando Antônio Nobre Cardoso 
Ilka Vlaida Almeida Valadão 
Isabela Santos do Amaral 
Jailson dos Santos Oliveira 
Maria Aline Aguiar Sales 
Priscila Araújo Rocha 

Raquel Maia Torres Bomfim 
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