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EDITORIAL 

Prezados Colegas, 

O Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Urbanismo – CEAMA tem o prazer de 
apresentar a 10ª 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


 
 

Página 2 de 35 
 

 

ÍNDICE 

 

NOTÍCIAS DO MPBA 
 
MP combate implantação de barragem de rejeitos minerais em Caetité................................... 04 

Município de Biritinga promove evento para discutir defesa dos direitos dos animais após 

acordo com MP........................................................................................................................... 04 

Ministério Público pede punição para empresa que desmatou 70 mil m² de Mata Atlântica 

no município de Laje................................................................................................................... 05 

Conservação e restauração da Mata Atlântica serão discutidos em seminário do MP............... 06 

MP promove seminário para discutir o bioma da Mata Atlântica.............................................. 08 

FPI fiscaliza dez municípios e recomenda implantação de sistema de eletrificação no Vale do 

Paramirim..................................................................................................... ............................... 10 

Empresários de Jacobina se comprometem com Ministério Público a criar cinco novas 

reservas ambientais.................................................................................................................... 11 

Poluição sonora motiva ação contra bar em Jequié.................................................................... 12 

MP pede suspensão de cavalgada marcada para o próximo domingo em Biritinga................... 13 

FPI detém apreende 14 pessoas e resgata 701 animais em municípios da Bacia do São 

Francisco..................................................................................................................................... 14 

  

NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 
 

Crime cometido em razão de crença indígena deve ser julgado pela Justiça Federal, defende 

MPF.............................................................................................................................................    17 

Disputa por propriedade de ilha do rio Paraíba do Sul é remetida à Justiça Federal no RJ........ 18 

MPF: agência reguladora de mineração é avanço, mas precisa ter poder para aplicar sanções. 19 

Compensação ambiental entra na pauta do Conexão Água....................................................... 20 

Terras ocupadas por quilombolas não podem ser regularizadas em favor de terceiros, decide 

STF............................................................................................................................................... 22 

Supremo restringe critérios para regularização de terras na Amazônia Legal............................ 23 



 
 

Página 3 de 35 
 

Meio Ambiente dialoga com Ministério Público.........................................................................          25 

Multas ambientais poderão ser convertidas em ações de recuperação de áreas degradadas... 26 

Promotora Karina Cherubini é homenageada pelo Poder Legislativo de Itapetinga................... 27 

Decreto regulamenta logística reversa........................................................................................          29 

Normas que concedem incentivo fiscal a agrotóxicos são inconstitucionais, sustenta PGR.......         30 

 

PEÇAS PROCESSUAIS 
 
 
Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa Ambiental – Itapé.......................................... 32 
 
Ação Civil Pública – Pretensão condenatória com obrigação de fazer e de reparação 
ambiental – Estrada do Mandú - Salvador..................................................................................  32 
 
Recomendação Ministerial – Interdição Administrativa de Abatedouro Municipal – 
Fechamento Definitivo – Miguel Calmon.................................................................................... 32 
 
 

PUBLICAÇÕES 
 
Pesca Artesanal Legal..................................................................................................................   32 
 
Reciclagem inviável.......................................................................................................... ........... 32 
 
 

CAMPANHAS 
 
Carvão Ilegal é Crime........................................................................................................... ......   33 
 
Que Reserva Legal Queremos na Mata Atlântica?.....................................................................  34 

 

 

 

 

 



 
 

Página 4 de 35 
 

NOTÍCIAS DO MPBA 

MP combate implantação de barragem de rejeitos minerais em Caetité  

                              

                                   05/10/2017 

 

O Ministério Público estadual expediu nesta terça-feira, dia 3, recomendação à Bahia 

Mineração Ltda. (Bamin) para que a empresa não realize a implantação de uma barragem de 

rejeitos na Área de Preservação Permanente (APP) do Riacho Pedra de Ferro, localizada em 

Caetité e Pindaí. Na Área, há nascentes de rios que abastecem comunidades locais dos dois 

municípios e também de Malhada e Guanambi. Segundo a promotora de Justiça Luciana 

Khoury, autora da recomendação, a instalação da barragem e pilha de estéril no local “poderá 

trazer sérios impactos nas nascentes e em cursos de águas”, como também “acarretar sérios 

prejuízos ao modo de vida tradicional de comunidades de fundo e fecho de pasto que vivem na 

região”. 

 

A promotora recomenda que a Bamin altere a localização da barragem e da pilha de estéril e 

apresente alternativas locacionais para estas estruturas ao MP, a fim de que seja realizada 

análise e discussão pelo corpo técnico da Instituição; que a empresa mantenha intacta a 

vegetação nativa de toda a APP; e promova a complementação dos Estudos de Impacto 

Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). Segundo Luciana Khoury, análise 

técnica realizada pelo MP apontou para a necessidade de um redimensionamento da área de 

influência direta, indireta e de intervenção do empreendimento Mina Pedra de Ferro, com 

detalhes dos possíveis impactos para as comunidades tradicionais da região. A promotora 

afirma na recomendação que o estudo elaborado e apresentado pela mineradora não 

apresenta consistência nas informações sobre “a real abrangência dos impactos para os meios 

físicos, bióticos e socioeconômicos”. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

Município de Biritinga promove evento para discutir defesa dos direitos 

dos animais após acordo com MP                

                             

                                   06/10/2017 

O Município de Biritinga realizou na última quarta-feira, 4, Dia Mundial dos Animais, o evento 

‘Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais’, que discutiu estratégias para a defesa dos direitos 

de cães, gatos e equinos abandonados em vias públicas e em situação de vulnerabilidade. O 

encontro, que contou com a participação de mais de 500 pessoas, entre crianças e 

adolescentes, protetores de animais e representantes dos poderes Executivo e Legislativo, foi 

realizado em cumprimento à obrigação acordada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40005
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firmado com o Ministério Público estadual. Segundo a promotora de Justiça, Letícia Baird, 

autora do TAC, o objetivo do acordo é estimular a implementação de políticas públicas de 

educação ambiental para atendimento de animais em situação de risco ou vítimas de maus-

tratos, além de estabelecer mecanismos de controle ético das populações de cães e gatos. 

“Refletir com a sociedade e gestores públicos sobre estratégias e responsabilidades para  a 

efetivação dos direitos de animais vulneráveis, a exemplo de cães e gatos abandonados, mais 

que traduzir importante questão de justiça social é, sobretudo, edificar alicerces sustentáveis e 

éticos para a presente e futuras gerações”, destacou a promotora de Justiça. Na ocasião, foram 

apresentadas medidas já implementadas pelo Município, tais como a reestruturação do órgão 

municipal para registros de denúncias de maus-tratos, compra de equipamentos para resgate e 

transporte de animais, implantação de comedouros e bebedouros públicos e realização de 

mutirões de castração. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

Ministério Público pede punição para empresa que desmatou 70 mil m² 

de Mata Atlântica no município de Laje               

                             

                                   10/10/2017 

 
 
A Itograss Agrícola Alta Mogiana LTDA, uma das maiores empresas agrícolas do Brasil, foi 

acionada pelo Ministério Público do Estado da Bahia. O MP requer decretação de medida 

liminar para que a empresa seja obrigada a recuperar os danos ambientais provocados pelo 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40052
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desmatamento de 70 mil m² de Mata Atlântica na zona Rural do Município de Laje. A empresa, 

que fornece grama para os principais estádios do país, como Maracanã, Mineirão e Arena 

Fonte Nova, pode ter suspensos os todos os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 

poder  público até que recupere os danos constatados, caso a Justiça acate o pedido do MP, 

realizado por meio do promotor de Justiça Marcel Bittencourt.  

A empresa deverá ainda cessar qualquer atividade degradadora, ou de supressão vegetal, na 

Fazenda Sempre Verde, onde foi registrado  o desmatamento da área de Mata Atlântica. O 

promotor Marcel Bittencout pede ainda que a Itograss seja obrigada a inscrever o imóvel rural 

'Fazenda Sempre Verde' no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir) e a apresentar 

a documentação comprobatória ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 

para qeu os documentos sejam validados. 

O Município de Laje também foi acionado por "conduta omissiva", vez que "concorreu para a 

supressão da cobertura vegetal e o impedimento da regeneração da floresta nativa que havia 

no interior da fazenda, ao deixar de fiscalizar e reprimir os danos ambientais", afirmou Marcel 

Bittencout, salientando que o desmatamento seria facilmente visualizado "dada a grande 

extensão da área degradada", não havendo como alegar desconhecimento do fato. A ação 

tomou por base um inquérito civil realizado após fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ter constatado o desmatamento de uma 

área de 70 mil m², aproximadamente sete hectares de Mata Atlântica, sem autorização de 

qualquer órgão ambiental. 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

Conservação e restauração da Mata Atlântica serão discutidos em 

seminário do MP                            

                             

                                  16/10/2017 

A discussão de modelos institucionais 

e estratégias de atuação num contexto 

de mudanças na legislação ambiental 

brasileira será promovida pelo 

Ministério Público do Estado da 

Bahianos dias 19 e 20, durante o 

seminário 'O Ministério Público e a 

Mata Atlântica', que acontecerá no 

Novotel Salvador. Coordenado pelo 

Núcleo de Defesa da Mata Atlântica 

(Numa) do MP em parceria com a 

Fundação José Silveira, o evento é 

voltado para membros dos Ministérios Públicos e parceiros envolvidos na defesa da Mata 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40079


 
 

Página 7 de 35 
 

Atlântica, que atualmente é o único bioma do país que tem uma legislação específica, dada a 

sua importância. 

Coordenador do Numa, o promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa explica que a Mata 

Atlântica é um dos cinco 'hotspots', mundiais de proteção. "Os hotspots de biodiversidade são 

áreas com megadiversidade, ricas em espécies endêmicas, e sob alto grau de ameaça", 

afirmou, acrescentando que o bioma já sofreu uma "alta degradação e está ameaçado pelas 

novas legislações". De acordo com o promotor de Justiça, o Novo Código Florestal de 2012 e o 

Projeto de Lei de Licenciamento Ambiental que tramita no Congresso Nacional irá repercutir 

negativamente na preservação da Mata Atlântica. "O encontro irá servir para fazermos um 

intercâmbio de informações entre membros de diversos MPs e especialistas ambientais", 

afirmou o coordenador do Numa. 

Na abertura do encontro, quinta-feira, às 9h, Márcia Hirota, da organização SOS Mata Atlântica, 

irá falar sobre 'O Brasil e a Mata Atlântica', damdo início ao debate sobre 'Os desafios e 

ameaças à legislação protetora do bioma Mata Atlântica'. A atuação do 'Núcleo de Defesa da 

Mata Atlântica (Numa)' será o tema abordado pelo ex-coordenador do núcleo, promotor de 

Justiça Yuri Lopes de Mello, que será seguido pela promotora de Justiça do MP de Minas 

Gerais, Andressa de Oliveira Lanchotti, que discorrerá sobre o 'Plano de ações do MPMG para o 

combate ao desmatamento da Mata Atlântica'. Pela tarde, Márcio Dionísio de Souza, da 

International Union for Conservation of Nature (IUCN), falará sobre 'Restauração de paisagens'. 

As 'Contribuições do diálógo florestal para a proteção da Mata Atlântica' serão pontuadas por 

Marcelo Pereira, da Fibria Celulose; e Oscar Artaza, do Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da 

Bahia. 'Mata Atlântica em Pé' será o o tema do promotor de Justiça do Ministério Público do 

Paraná, Alexandre Gaio. A promotora de Justiça do MPBA Aline Valéria Archangelo Salvador 

falará sobre 'o estado da arte da compensação ambiental'. O dia será encerrado com as 

palestras  'Programa Olho no Verde', de Rafael Ferreira do Instituto Estadual de Meio Ambiente 

do Rio de Janeiro (Inea); e 'Política Nacional de Restauração', de Rubens Benini da The Nature 

Conservacy (TNC). 

Dia 20, Renato Cunha, do Grupo Ambientalista Bio Atlântica (Gamba), abrirá o encontro 

falando sobre 'Planos Municipais de Mata Atlântica'. O promotor de Justiça do Ministério 

Público de Santa Catarina, Paulo Locatelli, abordará 'As implicações da Lei de Regularização 

Fundiária Urbana'. Para debater o 'Pacto Pela Restauração da Mata Atlântica', o coordenador 

do Numa, promotor de Justiça Fábio Fernandes Corrêa, irá presidir o debate 'Que Reserva Legal 

Queremos', que contará com a participação de Aurélio Padovezi, do World Resource Institute 

(WRI) e Rubens Benini, do TNC. A diretora do Núcleo de Geotecnologias do Ministério Público 

do Mato Grosso do Sul (Nugeo), Thaís Torres, falará sobre a 'Operação Cachorro-Vinagre – 

Levantamento de supressão vegetal de Mata Atlântica por Satélite e metodologia de atuação 

do MPMS'. O encontro será encerrado às 12h, após a palestra do promotor de Justiça do 

MPMS, Luciano Furtado Loubet, que tratará da 'Emissão ilegal de autorização de supressão 

vegetal na Mata atlântica – Mapa IBGE x Caracterização da vegetação'. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40132
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MP promove seminário para discutir o bioma da Mata Atlântica           

                     

                                           19/10/2017 

A assinatura do termo de adesão 

da Associação Brasileira dos 

Membros do Ministério Público de 

Meio Ambiente (Abrampa) ao 

Pacto pela Restauração da Mata 

Atlântica abriu a programação do 

seminário ‘O Ministério Público e a 

Mata Atlântica – Conservação e 

Restauração do bioma’, que 

começou hoje, dia 19, no Novotel 

Salvador. O termo foi assinado pela 

promotora de Justiça Cristina 

Seixas, coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias do Meio Ambiente (Ceama) e 

primeira secretária da Abrampa, e pelo coordenador nacional do Pacto, Severino Rodrigues 

Ribeiro Pinto. “Esse evento foi concebido a partir de uma conversa com o diretor de Políticas 

Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, com o intuito de agregar parceiros 

que atuam na defesa da Mata Atlântica”, afirmou o promotor de Justiça Fabio Corrêa, 

coordenador do Numa. O seminário é uma iniciativa do Ministério Público estadual, por meio 

do Ceama e do Núcleo de Defesa da Mata Atlântica (Numa), Abrampa e SOS Mata Atlânti ca, 

com o apoio da Fundação José Silveira. O objetivo é discutir estratégias de conservação, 

restauração e casos emblemáticos acerca do tema. 

“Atualmente temos somente 7% de 

Mata Atlântica. Isso é muito pouco, 

por isso é muito importante 

firmarmos essas parcerias e 

estarmos cada vez mais unidos, 

para que possamos não apenas 

restaurar, mas efetivar medidas 

preventivas. Nossa legislação está 

cada vez mais retrógrada e a 

pressão tem ocasionado retrocessos 

sobre o meio ambiente”, destacou a 

procuradora-geral de Justiça Ediene 

Lousado complementando que “defendendo o meio ambiente, estaremos defendendo a 

dignidade da pessoa humana. A chefe do MP baiano dividiu a mesa de abertura com os 

promotores de Justiça Fabio Corrêa e Cristina Seixas; o secretário de Meio Ambiente, José 

Geraldo dos Reis Santos; o chefe de operações da Polícia de Proteção Ambiental, Capitão PM 

Lucas Varjão; e o superintendente administrativo-financeiro da Fundação José Silveira, Carlos 

Alberto Faria. 
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Com o tema ‘O Brasil e a Mata 

Atlântica’, Márcia Hirota, diretora 

executiva da entidade SOS Mata 

Atlântica, apresentou dados sobre a 

devastação do bioma e sobre as 

estratégias de restauração. “O 

bioma alcança 3.429 municípios. 

Precisamos garantir a biodiversidade 

e fazer com que esses municípios 

promovam e garantam a restauração 

florestal”, destacou. A SOS Mata 

Atlântica foi criada em 1986 e 

divulga anualmente dados sobre o estado de conversação do bioma. Segundo Márcia Hirota, os 

últimos dados divulgados em maio de 2017, referentes a 2015 e 2016, mostram que ficou 

reduzida em 8,5% as áreas do bioma acima de 100 hectares. “Além disso, cinco estados estão 

no nível do desmatamento zero. Isso significa que esses estados tiveram menos de 100 

hectares de desflorestamento no período avaliado”, explicou. Márcia Hirota mostrou ainda que 

de 1985 a 2015 se alcançou 219.075 hectares de regeneração florestal e, entre 2015 e 2016, 

foram identificados 29.075 hectares de desmatamentos, o que representa um aumento de 

57,7%. Ela também participou como mediadora do debate interinstitucional ‘Os desafios e 

ameaças à legislação protetora do Bioma Mata Atlântica, que contou com a presença da 

promotora de Justiça Cristina Seixas; Miguel Calmon da Silva Neto, da diretoria de Fiscalização 

e Monitoramento Ambiental do Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(Inema); a assessora da Diretoria Geral do Inema, Maria Daniela Guimarães; e os 

representantes do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Ludmila Pugliesi e Severino Pinto. 

“Infelizmente a Bahia é precursora da flexibilização das atividades de licenciamento ambiental. 

Nós do MP temos combatido isso e sempre buscamos garantir a preservação e restauração 

desse bioma no nosso estado”, afirmou Cristina Seixas. 

Núcleo de Defesa da Mata Atlântica 

O promotor de Justiça Yuri Lopes de 

Mello apresentou um histórico do 

Numa, mostrando a estrutura de 

gestão administrativa do núcleo que 

foi instituído em abril de 2005 por ato 

do PGJ. O núcleo foi criado com 

orçamento próprio e dotado de um 

laboratório de geoprocessamento 

(Geonuma), atualmente Centro 

Integrado de Geoinformação (Cigeo). 

“No início o Numa funcionava como 

um núcleo de apoio e execução, pois não existiam as Promotorias de Justiça Regionais 

Ambientais”, explicou. Ele também apresentou algumas publicações editadas pelo núcleo e 

eventos realizados que incluíram oficinas ambientais e reuniões de coordenações anuais. O 

promotor de Justiça falou ainda sobre o funcionamento das Bases Ambientais e sobre a 
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atuação finalística especializada, que foi criada quando foram elaboradas as propostas de 

fortalecimento do Numa, a partir da criação das Promotorias Regionais Ambientais. 
Crédito das fotos: Guilherme Weber – Rodtag 

Fonte: MPBA – Cecom  

 

FPI fiscaliza dez municípios e recomenda implantação de sistema de 

eletrificação no Vale do Paramirim                

                             

                                   19/10/2017 

 O Ministério Público estadual 

recomendou a implantação de 

sistema de eletrificação para 

irrigantes do Vale do Paramirim, na 

região Sudoeste da Bahia, no curso 

da 41ª Fiscalização Preventiva 

Integrada (FPI) que acontece na 

região desde o domingo, dia 15. O 

sistema deve ser implantado pelo 

Estado para quem não dispõe de 

fornecimento de energia elétrica, de 

modo que seja possível adotar 

métodos de irrigação mais eficientes. O objetivo é reduzir o desperdício de água na região. 

Assinam a recomendação os três promotores de Justiça que coordenam as 16 equipes em 

atuação nesta FPI, Luciana Khoury, coordenadora da FPI; Jaílson Trindade, coordenador da 

Regional Ambiental de Guanambi; e Leandro Ribeiro, titular de Paramirim. A 41ª FPI conta com 

120 profissionais, entre técnicos, servidores públicos e colaboradores, e fiscaliza os municípios 

de Paramirim, Boquira, Botuporã, Caturama, Erico Cardoso, Ibipitanga, Macaúbas, Rio de 

Contas, Rio do Pires e Tanque Novo. 

Na recomendação, o MP orienta o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) que 

realize o cadastro de todos os usuários das águas do Rio Paramirim à jusante da Barragem do 

Zabumbão, identificando a demanda para os diversos usos, o método de irrigação utilizado, a 

disponibilidade de energia elétrica e a existência de outorga de direito de uso. Cabe ao Inema 

também coibir o uso da irrigação por inundação nas propriedades já atendidas por energia 

elétrica e observar os limites estabelecidos no Plano de Bacia do Paramirim para a concessão 

de outorgas. À Coelba, o MP recomendou, no bojo da 41ª FPI, que execute e disponibilize 

sistema de eletrificação para atendimento aos irrigantes da região que não dispõem de 

fornecimento de energia elétrica. 

A 41ª FPI constatou ainda outras importantes situações, como a dos produtores irrigantes do 

vale que usam o sistema de inundação para irrigar sua produção, uma técnica que não é 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40182
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adequada às normas vigentes de gestão 

de água, pois é um uso que gera 

desperdício e saliniza  o solo. De acordo 

com a promotora de Justiça Luciana 

Khoury, para a maioria dos produtores 

da região é difícil mudar de tecnologia. 

"A falta de energia elétrica no vale não 

permite a colocação de bombas e a 

migração para uma tecnologia mais 

racional do uso da água, como o 

gotejamento. O custo de um projeto de 

eletrificação é alto, não podendo ser implantado pelos produtores e nem me smo pelos 

municípios", frisou. 

A FPI constatou também que existem áreas que possuem eletrificação próxima, sendo possível 

ao próprio proprietário solicitar a ampliação. Há ainda casos em que os produtores possuem 

eletrificação em suas áreas, mas não realizaram a mudança do sistema. "Esses proprietários 

estão sendo alvos da fiscalização", afirmou Luciana Khoury. No próximo dia 26, o MP realizará 

uma reunião, às 9h, com os irrigantes, os órgãos públicos e demais interessados, para avançar 

nas discussões. A 41ª FPI contou duas equipes rurais, uma equipe de cerâmica, uma de 

mineração, uma de combate aos impactos dos agrotóxicos, uma de espeleologia, uma de 

patrimônio cultural, uma de comunidades tradicionais, uma de fauna e outra de apoio, além da 

coordenação geral. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

Empresários de Jacobina se comprometem com Ministério Público a criar 

cinco novas reservas ambientais                

                             

                                   24/10/2017 

Cinco novas Reservas 

Particulares de Patrimônio 

Natural (RPPNs) deverão ser 

criadas no Município de 

Jacobina por conta de termos 

de compromisso firmado 

entre os proprietários do 

complexo de fazendas 

'Estância Bandeirantes' e o 

Ministério Público estadual. 

Os empresários donos da 

fazenda aderiram voluntariamente ao 'Projeto Floresta Legal', do MP. Um dos objetivos do 

projeto é a criação das RPPNs, unidades de conservação privadas, promovendo assim a 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40184
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preservação e regularização ambiental de quase 500 hectares de matas nativas. Coordenador 

do 'Floresta Legal', o promotor de Justiça Pablo Almeida afirmou que a Estância Bandeirantes 

tem as fazendas mais preservadas da região, "com fauna e flora exuberante". O promotor disse 

ainda que "a criação de reservas particulares nessas áreas garante a perpetuidade intocada 

desses ambientes naturais relevantes", parabenizando os proprtietários pela iniciativa.  

 

Os estudos necessários para a criação destas cinco reservas serão financiados pela Fundação 

Grupo O Boticário e executadas pelos institutos Água Boa e Ynamata, em colaboração com o 

MP, sem nenhum ônus financeiro para o órgão. De acordo com Pablo Almeida, esses estudos 

serão iniciados ainda este ano. Ele esclareceu que as RPPNs são instrumentos postos à 

disposição dos paticulares, que podem assim contribuir para a preservação do meio ambiente 

e integrar o esforço nacional de conservação da natureza e proteção da  biodiversidade dos 

biomas brasileiros. O promotor de Justiça ressaltou ainda que todos ganham com iniciativas 

dessa natureza. "Os proprietários que criam as reservas ficam isentos do Imposto Territorial 

Rural (ITR), podem desenvolver atividades de ecoturismo e educação ambiental, obtendo ainda 

preferência na análise de concessão de crédito agrícola junto às instituições oficiais". Nas 

RPPNs são permitidas atividades de pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, 

recreativos e educacionais. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

Poluição sonora motiva ação contra bar em Jequié              

                             

                                   27/10/2017 

O Ministério Público estadual ajuizou ação civil pública ambiental contra o ‘Bar Mustang’, em 

Jequié, por poluição sonora causada à população do município. Segundo o promotor de Justiça 

Maurício Foltz, autor da ação, a Diretoria Municipal de Meio Ambiente advertiu, notificou e 

autuou o referido estabelecimento comercial, mas “sem sucesso, pois o bar continua 

ocasionando incômodos e danos à saúde física e mental da população residente no local”. Ele 

complementou que o bar não possui os alvarás de licença de localização e funcionamento 

(anos 2016 e 2017) e de sonorização. Além disso, “apesar de possuir inscrição municipal, o  

acionado estaria cadastrado junto à municipalidade na categoria de ‘comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de mercearias e armazéns, entretanto funciona 

como bar”, ressaltou.   

Na ação, o MP requer, em caráter liminar, que a Justiça determine que cesse imediatamente a 

emissão sonora no Bar Mustang, até que este obtenha os licenciamentos municipais 

necessários ao desenvolvimento da atividade, proibindo a utilização de som mecânico ou ao 

vivo. Como pedido final, requer a condenação do acionado para que cesse qualquer espécie de 

emissão sonora de natureza musical, recreativa ou promocional, na parte interna ou externa do 

estabelecimento, até a instalação de isolamento acústico que assegure o cumprimento da 

legislação. Também deve custear, durante seis meses, campanha educativa mensal, em jornais 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40219
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e emissoras de rádio e televisão locais, acerca da prevenção de outros casos de poluição sonora 

e para a conscientização da população quanto aos riscos da exposição excessiva a níveis 

elevados de ruído. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

MP pede suspensão de cavalgada marcada para o próximo domingo em 

Biritinga                             

                           27/10/2017 

 

O Ministério Público estadual solicitou que seja proibida a realização de uma cavalgada prevista 

para acontecer no próximo domingo, dia 29, no município de Biritinga, situado na comarca de 

Serrinha, em razão do completo descumprimento de normas e medidas sanitárias e ambientais  

e da falta de estrutura mínima para a realização do evento. O pedido foi feito em uma ação civil 

pública ajuizada na tarde de hoje, dia 27, pela promotora de Justiça Letícia Baird. Segundo ela, 

o evento poderá trazer graves riscos à saúde pública, ao meio ambiente, à segurança pública e 

ao bem estar dos animais. 

Na ação, o Ministério Público alerta que o responsável pelo evento, Juraci de Jesus Santos, não 

comprovou o cumprimento das exigências sanitárias e ambientais, além de não existir 

autorização administrativa para a realização do evento. Segundo a promotora de Justiça, o 

organizador comunicou a realização da cavalgada ao Município de Biritinga, sem apresentar as 

documentações necessárias e sem adotar as providências administrativas e legais.  

Na ação, o MP pede liminarmente à Justiça que proíba a realização da cavalgada, sob pena de 

multa de R$ 10 mil, apreensão de animais e de instrumentos utilizados, bem como que obrigue 

o Município de Biritinga e o Estado da Bahia a não autorizarem, apoiarem ou patrocinarem 

qualquer ato que contribua com a realização de práticas de cavalgada que não observem as 

normas sanitárias e ambientais aplicáveis. “Para além do manifesto risco de comprometimento 

à saúde pública e defesa sanitária, é importante uma ampliação do olhar das autoridades, 

inclusive do Poder Judiciário, para os direitos dos animais. Embora aparentem inofensivas, as 

cavalgadas, tal como hoje ocorrem, violam o bem-estar dos animais”, afirmou Letícia Baird. 
Fonte: MPBA – Cecom  

 

 

http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40294
http://www.mpba.mp.br/area/CEAMA/noticias/40296
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FPI detém apreende 14 pessoas e resgata 701 animais em municípios da 

Bacia do São Francisco                                      

        30/10/2017 

 

A 41ª Etapa da Fiscalização Preventiva Integrada 

(FPI), realizada entre os dias 15 e 28 deste mês, 

resultou na detenção de 14 pessoas, apreensão 

de quatro armas de fogo e 42 munições em 

municípios da Bacia do São Francisco. Foram 

visitados os municípios de Paramirim, Boquira, 

Botuporã, Caturama, Érico Cardoso, Ibipitanga, 

Macaúbas, Rio de Contas, Rio do Pires, Tanque 

Novo, Abaíra, Riacho de Santana, Carinhanha e 

Bom Jesus da Lapa. A fiscalização contou com a 

atuação de 15 equipes que trabalharam durantes 

duas semanas nos municípios da região, com o 

objetivo de averiguar diversos tipos de danos 

ambientais. No total, foram fiscalizados 106 alvos 

que resultaram em 116 notificações, cinco 

multas, sete interdições, 95 autos de infração e 

23 embargos. Também foram resgatados 701 

animais. 

Na área de saneamento, as equipes 

visitaram sistemas de abastecimento de 

água, sistemas de  esgotamento sanitário e 

pontos de disposição final de resíduos 

sólidos. Segundo a promotora de Justiça 

Luciana Khoury, coordenadora da FPI, na 

área do lixão de Boquira, local identificado 

com possível contaminação por chumbo, 

existem catadores expostos a diversos 

riscos de saúde. Além disso, amostras 

coletadas no sistema de distribuição de 

água no município possuíam coliformes 

fecais acima do permitido, inclusive presença da bactéria Escherichia Coli. Foi ide ntificado 

ainda que o Município de Rio do Pires está distribuindo água salobra captada dos poços 

tubulares e, em Abaíra, apenas um dos três pontos de distribuição da água passa por 

tratamento. 

Gestão Ambiental Municipal 

Diversos empreendimentos e propriedades rurais foram fiscalizadas pelas equipes da FPI, que 

constataram que a maioria dos locais não possuíam sequer licença ambiental e outorga. Nos 
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municípios de Paramirim, Caturama, Macaúbas e Ibipitanga não foram encontrados fiscais 

concursados para a atividade regular de fiscalização. Foram embargados diversos poços 

artesanais e aplicadas multas que juntas somaram mais de R$ 315 mil. As equipes também 

estiveram presentes na mineradora Plubum, que está atualmente fechada, “mas há indícios de 

que existem minas subterrâneas fechadas por arame, causando muita insegurança na 

população”, destacou Luciana Khoury. Já na mineradora Liberty, as equipes concluíram que os 

procedimentos assumidos pela empresa estavam irregulares e os órgãos tomaram as medidas 

cabíveis para regularizar a situação. Também foram vistoriadas revendas de agrotóxicos e 

realizadas cinco palestras educativas em escolas municipais. Atendendo a uma solicitação do 

MP, a equipe de combate aos impactos dos agrotóxicos coletou depoimentos de uma famíl ia 

que foi intoxicada, que resultou na morte de uma pessoa, no Município de Paramirim. A equipe 

fiscalizou 18 locais e interditou 270 litros/kg de agrotóxicos na região. 

Para discutir o Sistema Municipal 

de Meio Ambiente, foi realizado 

no dia 25 de outubro, em 

Paramirim, um evento que contou 

com representantes da Secretaria 

do Meio Ambiente (Sema), 

Consórcio da Região de 

Paramirim, secretários municipais, 

técnicos, conselheiros e entidades 

da sociedade civil. Foram 

debatidos temas como licenciamento ambiental, fiscalização e educação ambiental com o 

objetivo de estruturar os sistemas municipais da região. O seminário contou com a presença 

dos promotores de Justiça Jailson Trindade e Luciana Khoury.   

Comunidades tradicionais 

As equipes de fiscalização visitaram 16 comunidades em nove municípios, dentre elas 13 

quilombolas e uma vila de agricultores localizada próximo a lixão que possui rejeitos de 

mineração. O objetivo foi identificar questões culturais e de saneamento básico, dentre outras 

pertinentes aos direitos e garantias oferecidos pelo Estado. Segundo a promotora de Justiça 

Luciana Khoury, apenas três comunidades possuem tratamento pela Embasa e apenas duas 

possuem coleta. “A grande maioria não possui esgotamento sanitário. Além disso, existe ainda 

uma dificuldade na implementação dos territórios quilombolas”, afirmou.  

FPI 

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

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 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 Mil itar, 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 
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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  
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NOTÍCIAS DE ÓRGÃOS DIVERSOS 

Crime cometido em razão de crença indígena deve ser julgado pela 
Justiça Federal, defende MPF      
 
Recurso extraordinário em conflito de competência com a Justiça Estadual será analisado pelo 
STF 
 

     03/10/2017 

Os crimes cometidos ou sofridos por indígenas que tenham motivação relacionada à condição 
étnica ou envolvam interesses de sua comunidade devem ser julgados pela Justiça Federal. 
Essa é a tese defendida pelo Ministério Público Federal (MPF) num processo de conflito de 
competência entre a Justiça Estadual e a Federal. O caso motivador da disputa é um homicídio 
cometido por um índio da etnia Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, contra um homem de sua 
aldeia. Após ter sido esgotada a fase de recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o 
processo seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF), que decidirá definitivamente sobre a 
questão. 

O episódio se passou na aldeia Te'yikue, em Dourados (MS), em 2010. À época, as 
investigações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul levaram à apresentação de 
denúncia à Justiça Estadual. Segundo os autos do processo, o acusado teria matado a vítima 
“por vingança já que esta teria, supostamente, feito um 'feitiço' em seu nome para causar-lhe 
a morte”. Após resultado de um laudo antropológico, a Procuradoria Federal Especializada da 
Fundação Nacional do Índio (Funai) considerou que o delito envolvia direitos indígenas, por 
isso requereu a remessa dos autos à Justiça Federal. 

Depois de analisar o pedido da Funai, a Justiça Estadual de primeira instância determinou a 
remessa dos autos à Justiça Federal. Abriu-se vista ao MPF, que junto ao STJ se manifestou 
pela competência da Justiça Federal para julgar o caso, por entender tratar-se de direito 
indígena. 

Disputa - A Constituição Federal, no artigo 109, inciso XI, determina que compete aos juízes 
federais processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. Já o artigo 231 afirma que são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Para o MPF, o crime em questão fora cometido em razão de elemento da crença indígena, 
estando presentes os requisitos previstos na Constituição. O recurso e xtraordinário assinado 
pela subprocuradora-geral da República Maria Hilda Marsiaj Pinto destaca ainda que a 
jurisprudência das cortes superiores corroboram esse entendimento. “A jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal define a fixação da competência da Justiça Federal quando o crime 
cometido por ou contra indígena tenha motivação relacionada à disputa de terras e à questão 
relacionada a condição étnica, ou que envolva interesses da comunidade indígena”, detalha.  

O recurso extraordinário do MPF foi admitido pelo STJ no último dia 12 e segue agora para 
análise do Supremo Tribunal Federal. 
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Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Conflito de Competência 149.964 - MS. Leia a 
íntegra do processo. 

Fonte: MPF  

 
 
Disputa por propriedade de ilha do rio Paraíba do Sul é remetida à 
Justiça Federal no RJ 

     04/10/2017 
 

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), remeteu ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (com sede no Rio de Janeiro) os autos da Ação Cível Originária (ACO) 665 
para que se providencie a distribuição ao juízo federal competente. No processo, o Estado do 
Rio de Janeiro reivindica a propriedade de uma ilha fluvial do rio Paraíba do Sul, situada no 
Município de São João da Barra (RJ), conhecida como “Ilha do Coqueiro”. O estado afirma  que, 
desde a Constituição de 1891, as terras devolutas pertencem aos estados.  
 
A ação foi ajuizada originariamente perante a Justiça Estadual contra os cessionários da ilha, e 
tramitou na Comarca de São João da Barra. A União ingressou no processo com a alegação de 
que a ilha fluvial em questão é de sua propriedade, tendo em vista que está localizada em rio 
federal, que banha mais de um estado. Com isso, os autos foram encaminhados ao STF, nos 
termos do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal. 
 
Em sua decisão, a ministra Rosa Weber assinala que, embora a competência do STF tenha sido 
invocada pelo juízo de origem, sob entendimento de que se tratava de um conflito federativo, a 
jurisprudência mais recente do Supremo sobre o tema é no sentido de admitir sua 
competência apenas para as ações entre entes federados que efetivamente ponham em risco a 
Federação brasileira, caracterizando, desta maneira, o chamado “conflito federativo 
qualificado”. 
 
“Os mais recentes posicionamentos desta Corte são pela inexistência de competência originária 
para o julgamento de ações como a presente, quando veiculam lides de natureza meramente 
patrimonial, sem potencialidade lesiva para afetar o pacto federativo. Embora os precedentes 
não cuidem de litígios entre União e outros entes da Federação com referência a questão de 
domínio de ilhas fluviais, tratam de domínio de terras, não havendo, neste sentido, motivos 
para tratar o tema de forma diversa”, explicou a ministra Rosa Weber.  
 
Embora o processo tenha sido iniciado pelo Estado do Rio de Janeiro, lembrou a ministra, o 
ingresso da União no feito desloca a competência para seu processamento para a Justiça 
Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.  

Fonte: STF  

 
 
 
 

http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/4REnoCC149.964PACrenaindgena.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/4REnoCC149.964PACrenaindgena.pdf
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/crime-cometido-em-razao-da-crenca-indigena-deve-ser-julgado-pela-justica-federal-defende-mpf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357951
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MPF: agência reguladora de mineração é avanço, mas precisa ter poder 
para aplicar sanções 
 
Para o procurador da República Darlan Dias, desafio da recém-criada ANM é garantir 
viabilidade econômica do setor e cumprimento de normas ambientais 

     11/10/2017 
 

O Ministério Público Federal (MPF) 

defende que a Agência Nacional de 

Mineração (ANM), criada pela 

Medida Provisória (MP) 791 em 

substituição ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral 

(DNPM), tenha um quadro de 

funcionários bem estruturado e 

um amplo poder para aplicar 

sanções, a fim de que 

efetivamente possa regular a 

atividade minerária, garantindo a 

viabilidade econômica do setor e o respeito à legislação ambiental. A posição foi sustentada no 

Senado Federal pelo procurador da República Darlan Dias, integrante do Grupo de Trabalho 

Mineração da Câmara de Meio Ambiente do MPF, em audiência realizada no último dia 3 na 

Comissão Especial da MP 791. 

Segundo Darlan Dias, embora a mineração seja importante para o desenvolvimento do país, 

seus impactos ambientais e sociais precisam ser minimizados por meio da regulação. “O regime 

jurídico das agências reguladoras traz mais independência e reduz suscetibilidade das 

interferências políticas. Por outro lado, não basta transformar o DNPM em agência. Se a 

agência não for devidamente estruturada com quadro de pessoal e recursos orçamentários 

suficientes não vamos resolver o problema”, avaliou. 

Ele argumenta que o fortalecimento da ANM vai impulsionar as empresas a atuarem dentro da 

legalidade. “Agência mais forte não é postulação só dos órgãos de controle. Hoje em dia, os 

próprios mineradores, os que querem atuar dentro da lei, sofrem com a falta de estrutura do 

DNPM. Muitas vezes, os processos de concessão de direitos, análises de relatórios de pesquisa 

e de plano de aproveitamento econômico se arrastam por falta de estrutura e empurram os 

mineradores para a ilegalidade”, frisou. 

Dias destacou ainda a importância da manutenção do inciso XXII do artigo 4º, que prevê o 

estabelecimento e a fiscalização pela ANM de normas complementares relativas à higiene, à 

segurança e ao controle ambiental. “Não devemos fazer uma separação cartesiana de que o 

ambiental não tem a ver com a mineração. Se um fiscal da ANM verifica uma irregularidade 

ambiental, ele tem de ter o poder de, pelo menos, comunicar o órgão competente. De exigir 

que a empresa corrija as irregularidades e comunicar os órgãos de controle” afirmou. 
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Pontos positivos - Outros pontos da MP 791 foram considerados positivos, como a 

possibilidade de adoção de boas práticas (artigo 4º, inciso II); a previsão de que a ANM seja 

órgão de fiscalização e possa adotar medidas acautelatórias, como interdição ou outra sanção 

cabível (artigo 4º, inciso XI); e edição de resolução para definir garantias financeiras ou 

contratação de seguros para cobertura dos riscos de atividades minerárias (artigo 18, inciso II). 

Uma preocupação levantada no encontro foi a ausência de previsão na MP 791 para que os 

servidores do extinto Departamento Nacional de Produção Mineral sejam equiparados aos das 

atuais agências reguladoras. De acordo com o presidente da Associação Nacional do DNPM, 

André Elias Marques, caso o assunto não seja regulamentado, centenas de servidores correm 

risco de verem suas carreiras extintas, havendo defasagem salarial  e sobreposição de 

atribuições. 

O representante dos servidores ressaltou a importância da valorização do corpo técnico como 

forma de combater irregularidades e evitar novos desastres ambientais, como o ocorrido na 

cidade de Mariana (MG), em 2015, considerada a maior tragédia ambiental do Brasil. “As 

barragens passaram a fazer parte das atribuições do DNPM a partir da Política Nacional de 

Segurança de Barragens editada em 2010. A fiscalização de barragens precisa de profissionais 

especializados nessa matéria, porém não houve novos concursos após a aprovação dessa 

política nacional”. 

Tramitação – Embora tenha força de lei desde a sua publicação no dia 25 de julho, a MP 791 

pode ser alterada durante a tramitação no Congresso Nacional. A previsão é que a matéria seja 

submetida a votação na Comissão Especial, com possibilidade de emendas de relator, até o 

início de novembro. Em seguida, será encaminhada à Câmara dos Deputados e Senado. Em 

caso de alterações substanciais, o texto vai para sanção do presidente da República, que 

poderá vetar os dispositivos modificados. A audiência pública da Comissão Especial da MP 791, 

transmitida ao vivo pela internet, foi presidida pelo senador Lasier Martins, com participação 

do relator, o deputado federal Leonardo Quintão. 
Fonte: MPF 

 
Compensação ambiental entra na pauta do Conexão Água 
 
Em reunião técnica no MPF da 3ª Região, Ibama esclarece como será a conversão de multas em 
serviços ambientais      
 

     11/10/2017 
 

As multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(Ibama) poderão ser convertidas em serviços ambientais, como acontecia até 2012. A 

presidente do Ibama, Suely Araújo, esclareceu os principais pontos da compensação ambiental 

ao participar de reunião do projeto Conexão Água, no Ministério Público Federal (MPF) na 3ª 

Região, no último dia 6.  

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-agencia-reguladora-de-mineracao-e-avanco-mas-precisa-ter-poder-para-aplicar-sancoes
http://www.ibama.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
http://www.mpf.mp.br/regiao3/
http://www.mpf.mp.br/regiao3/
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Apenas 30% das multas, com valor médio de R$ 10 mil, são pagas. Do total recolhido, 80% dos 

recursos vão para o Tesouro Nacional e apenas 20% são destinados ao Fundo Nacional do 

Meio Ambiente”. “Grandes infratores têm potencial de judicializar tudo e terminam por não 

pagar”, explicou Suely Araújo. 

A suspensão da compensação ambiental há cinco anos deveu-se em grande parte às 

dificuldades de acompanhar a execução de projetos financiados pelas multas. A presidente do 

Ibama avalia que faltava um regulamento consistente. 

Estima-se que R$ 4,6 bilhões de multa poderão ser convertidos em curto prazo. Haverá duas 

formas de conversão: direta, para que seja aplicada na recuperação de áreas degradadas e em 

atividades de preservação, a ser prestada diretamente pela empresa infratora; e indireta que 

será usada em programas e projetos ambientais que Suely Araújo classificou como 

“estruturantes”. Estes projetos serão voltados à reversão de grandes danos ambientais em 

regiões consideradas problemáticas e estratégicas. 

O primeiro edital a adotar esse modelo de financiamento beneficiará a Bacia do rio São 

Francisco. A presidente do Ibama informou que a prioridade, na primeira fase da compensação 

ambiental, serão os projetos de recuperação e preservação dos recursos hídricos.  

Governança pública - Gerente do projeto Conexão Água, a procuradora regional da República 

Sandra Kishi defendeu a adoção dos princípios de boa governança, na qual haja efetiva 

participação da sociedade civil, para o planejamento, implementação e monitoramento de 

projetos e questões ambientais. Sem o monitoramento por meio do controle social não vamos 

sair do lugar comum e vencer os desafios para a sustentabilidade, alertou.  

A promotora de justiça Alexandra Facciolli Martins considerou a conversão de multas em 

serviços ambientais bem-vinda, porém defendeu que a compensação seja feita no próprio 

local onde houve o dano ambiental ou na região no entorno. Em relação aos recursos hídricos 

da região Sudeste, ela alertou que a situação continua extremamente crítica e vulnerável. 

“Estamos suscetíveis a enfrentar níveis de anomalia se não adotarmos ações urgentes”, 

advertiu. 

Também participaram da reunião a secretária-executiva do Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio), Rosa Lemos de Sá, representantes da Agência Nacional de Águas, 

membros de Ministérios Públicos estaduais, procuradores da República, gestores de recursos 

hídricos e da área de saúde, colaboradores pro bono do projeto Conexão Água e  convidados 

para apresentações sobre iniciativas de boas práticas em projetos de conservação da 

sociobiodiversidade e do acesso à água de qualidade como direito humano fundamental.  

Conexão Água - O Projeto Conexão Água é uma evolução do Projeto Qualidade da Água, 

desenvolvido pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF desde 2015. O seu objetivo é 

prosseguir na articulação iniciada no Projeto Qualidade da Água, mediante a articulação da 

sociedade civil organizada, ONGs, de atores dos setores públicos e empresarial, para facilitar o 

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/videos/governanca-publica-entenda-o-que-e.htm
https://www.funbio.org.br/
https://www.funbio.org.br/
http://www.ana.gov.br/
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4
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acesso a informações sobre o monitoramento, qualidade da água e saúde pública, estimulando 

o controle social, o controle de riscos e a gestão participativa e integrada dos recursos hídricos 

e do saneamento, considerando os fatores da saúde pública, da tecnologia, dos impactos, dos 

finanças sustentáveis, das mudanças climáticas, dentre outros. 

Leia Boletim das Águas do MPF aqui 

Fonte: MPF 

 

Terras ocupadas por quilombolas não podem ser regularizadas em favor 
de terceiros, decide STF 
 
Decisão do STF acolhe parcialmente pedido da Procuradoria-Geral da República 
 

     18/10/2017 
 
Em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4269), a maioria do plenário do 
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta terça-feira (18), pela procedência parcial do 
pedido apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo a Corte, as terras 
ocupadas por comunidades quilombolas e tradicionais na Amazônia Legal não podem ser 
regularizadas em nome de terceiros. Além disso, a União deverá apresentar justificativa para 
dispensar vistoria prévia em pequenas propriedades. 
 
A decisão é no sentido de dar interpretação conforme a Constituição do parágrafo 2º, artigo 
4º, e do artigo 13, da Lei 11.952/2009, que resultou da conversão da Medida Provisória nº 
458/2009. A norma dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras 
situadas em áreas de União. 
 
Segundo o relator da matéria, ministro Edson Fachin, a atual legislação fere o artigo 216 da 
Constituição e Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), no artigo 68, que 
conferem proteção especial aos territórios ocupados pelas comunidades remanescentes de 
quilombolas. “Mostra-se deficiente ou fraca a proteção conferida pelo parágrafo 2º do artigo 
4º da lei às terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades quilombolas e outras 
comunidades tradicionais que vivem na Amazônia Legal”, defendeu.  
 
Para o MPF, a norma viola o direito à terra dos quilombolas e das populações tradicionais 
porque sugere que terras ocupadas pelos grupos possam ser regularizadas em favor de 
terceiros, diferentemente do que ocorre com as terras indígenas. Já o artigo 13 facultava a 
vistoria prévia nas áreas de até quatro módulos fiscais. Essa dispensa poderia favorecer a 
ocorrência de fraude, ao permitir que títulos de propriedade ou concessões de direito real de 
uso sejam conferidos a pessoas que não ocupam diretamente as áreas reivindicadas.  

Fonte: MPF  

 

 

http://www.mpf.mp.br/regiao3/sala-de-imprensa/noticias-r3/compensacao-ambiental-entra-na-pauta-do-conexao-agua
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/terras-ocupadas-por-quilombolas-nao-podem-ser-regularizadas-em-favor-de-terceiros
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Supremo restringe critérios para regularização de terras na Amazônia 

Legal             

        18/10/2017 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, nesta quarta-feira (18), a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4269, que questionava dispositivos relacionados à regularização de 

terras da Amazônia Legal, definidos pela Lei 11.952/2009. Na sessão de julgamento, foi firmado 

o entendimento de que a regularização de terras ocupadas por quilombolas ou comunidades 

tradicionais não pode ocorrer em nome de terceiros. Também foi definido que a dispensa de 

vistoria prévia para regularização de pequenas propriedades rurais só pode ocorrer de modo 

fundamentado. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR), autora da ação, sustentava que um dispositivo da lei 

questionada abria espaço para que fosse possível a interpretação de que terras ocupadas por 

quilombolas ou comunidades tradicionais amazônicas poderiam ser regularizadas em nome de 

terceiros, ao contrário do que ocorre com os indígenas. Como tratam-se de terras destinadas 

ao exercício de atividades culturais e identitárias, sustenta, não podem ser objeto de comércio.  

Quanto ao dispositivo relativo à regularização de pequenas propriedades sem vistoria prévia, a 

PGR alega que a dispensa da vistoria prévia poderia abrir espaço para fraudes, possibilitando a 

emissão de títulos a pessoas que não ocupam ou cultivam essas áreas, ou averiguar a 

ocorrência de conflitos fundiários. 

Voto do relator 

Em seu voto, o ministro Edson Fachin, relator, explicou que a Constituição Federal, em seu 

artigo 216, e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), no artigo 68, conferem 

proteção especial aos territórios ocupados pelas comunidades “com modos tradicionais de 

criar, fazer e viver e pelos remanescentes quilombolas”. No entanto, essa tute la constitucional, 

segundo o ministro, não pode ser verificada no dispositivo legal em análise. “Mostra -se 

deficiente ou fraca a proteção conferida pelo parágrafo 2º do artigo 4º da lei às terras 

tradicionalmente ocupadas pelas comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais 

que vivem na Amazônia Legal”, disse. Segundo Fachin, o dispositivo permite interpretar que é 

possível que terceiros não integrantes dos grupos identitários tenham acesso a essas terras e, 

se comprovados os demais requisitos, à respectiva regularização fundiária. 

Dessa forma, para o ministro, para assegurar a conformidade da legislação com os objetivos do 

constituinte, deve-se afastar qualquer interpretação que permita a regularização fundiária das 

terras ocupadas por quilombolas e outras comunidades tradicionais da Amazônia Legal em 

nome de terceiros ou de modo a descaracterizar o modo de apropriação da terra por esses 

grupos. 

Pequenas propriedades  

O ministro relator também firmou entendimento quanto à regularização de pequenas  

propriedades, conferindo interpretação conforme a Constituição para impedir a simples 
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dispensa da vistoria prévia, como prevê o texto legal. Com isso, deu parcial provimento ao 

pedido da PGR, que pedia a declaração de inconstitucionalidade do artigo 13 da lei. 

De acordo o voto de Fachin, o ente federal deve utilizar-se de todos os meios para assegurar a 

devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, para somente então ser 

possível a dispensa da vistoria prévia como condição para inclusão da propriedade no 

programa de regularização fundiária de imóveis rurais de domínio público na Amazônia Legal.  

O ministro acrescentou que, embora a União tenha informado haver outras formas de 

fiscalização do cumprimento dos requisitos para a regularização das pequenas propriedades na 

Amazônia Legal – quais sejam, informações do IBGE, Incra, Inpe, além da realização de 

operações de combate a fraudes e à grilagem –, a ausência do laudo de vistoria assumiu maior 

gravidade após a edição da Lei nº 13.465/2017, que modificou vários dispositivos da Lei nº 

11.952/2009. A nova redação, explica, não mais prevê referida exigência.  

Acompanharam integralmente o relator os ministros Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz 

Fux, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Cármen Lúcia. 

Divergência parcial 

O ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator somente em relação ao artigo 13 da lei. 

Moraes entende que o laudo prévio pode ser dispensado mediante declaração do ocupante, 

devidamente comprovada por meio de documentação. Para o ministro, salvo indícios de 

fraude, de simulação, deve-se presumir a boa-fé da declaração do ocupante, para se evitar que 

a cada novo procedimento haja a necessidade de uma investigação. Esse entendimento foi 

acompanhado pelo ministro Gilmar Mendes. 

Improcedência 

O ministro Marco Aurélio votou no sentido da total improcedência da ação, pois entendeu que 

“não cabe confundir interpretação conforme, que pressupõe dispositivo legal com duplo 

sentido, com aditamento à lei aprovada pelo Congresso Nacional  e muito menos com 

aditamento a partir de possíveis desdobramentos administrativos na observância dessa mesma 

lei”. 

Fonte: STF 

 

 

 

 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359395
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Meio Ambiente dialoga com Ministério Público                      

Lei Geral do Licenciamento Ambiental foi principal tema de reunião entre Sarney Filho e a 

procuradora-geral da República, Raquel Dodge.       

        20/10/2017 

 DA REDAÇÃO 

Nesta sexta-feira (20/10), Sarney Filho se reuniu com a procuradora-geral da República, Raquel 

Dodge, para tratar das interfaces entre o Ministério do Meio Ambiente e a Procuradoria-Geral 

da República (PGR) em relação à legislação e política ambiental. A presidente do Ibama, Suely 

Araújo, também participou da reunião. 

Na ocasião, o tema de destaque foi a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que tramita no 

Congresso Nacional. Sarney Filho ressaltou a importância dos trabalhos conjuntos dos órgãos 

ambientais com o Ministério Público. 

Ficou acertado, durante o encontro, que a PGR vai organizar, com o apoio do MMA, um 

seminário com o tema Água, a realizar-se até o final deste ano. 

Foram  também debatidos com a titular da PGR a relação do desmatamento com a crise hídrica 

e os problemas de saneamento básico no país. Sarney Filho destacou que "o reforço da 

interação entre o MMA e o Ministério Público é diretriz da atual gestão do ministério. O MP 

tem um papel importantíssimo na proteção ambiental". 
Fonte: MMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2629
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Multas ambientais poderão ser convertidas em ações de recuperação de 
áreas degradadas      

     21/10/2017 
 

O governo do presidente da República, Michel Temer, deu mais um passo na busca pela 
preservação e recuperação do meio ambiente e biomas brasileiros. Na tarde deste sábado (21), 
Temer assinou, na fazenda Caiman, no Mato Grosso do Sul, o decreto que permite que multas 
ambientais sejam convertidas em investimentos para recuperar e reflorestar áreas degradadas. 
A expectativa é arrecadar mais de R$ 4 bilhões. 
 
Além disso, ele acompanhou a reunião de um grupo de especialistas e autoridades que, há um 
ano, definiu ações pelo Pantanal, na chamada Carta Caiman. “Nesta cerimônia, demos um 
importante passo para assegurar o futuro do Pantanal, que, assim como os pantaneiros, tem 
uma importância extraordinária. Prova de nosso compromisso com o meio ambiente e com o 
desenvolvimento sustentável”, declarou Michel Temer. 
 
Para o deputado Sarney Filho, o decreto que converte multas em serviços ambientais “muda o 
paradigma do meio ambiente no Brasil” e faz com que o Ibama seja, além de um órgão 
fiscalizador, um ator efetivo da recuperação e desenvolvimento sustentável. “Esse é um grande 
legado que esse governo reformista está deixando para o Brasil”, declarou. 
 
O evento contou com participação de outras autoridades, como o governador de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja, e a presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Suely Araújo. Temer assinou também outros dois 
decretos e um Projeto de Lei, que será enviado para apreciação ao Congresso Nacional.  
 
Em entrevista ao Planalto, o ministro do Meio Ambiente em exercício, Marcelo Cruz, explica 
que um dos decretos institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. “O texto regulamenta uma 
parte do Plano Nacional de Resíduos Sólidos com relação à logística reversa de descarte e 
coleta, que estava parado há alguns anos sem definição.” 
 
O último decreto assinado estabelece critérios para a promoção do desenvolvimento 
sustentável nas contratações realizadas pela administração pública. Segundo Marcelo Cruz, 
parte dessas compras terão de ser feitas de forma sustentável, com madeira manejada e 
reflorestada, por exemplo. “Será um ganho na contenção do desmatamento, que já está em 
queda na gestão do governo Michel Temer”, afirma o ministro em exercício.  
 
O Projeto de Lei dispõe sobre recursos de compensação ambiental destinados a unidades de 
conservação (UCs). “Esse projeto destrava a compensação ambiental, que também deve injetar 
cerca de R$ 1,5 bilhão na economia dessa área”, esclareceu Cruz. 
 
Fonte: Planalto 

 
 
 
 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/10/multas-ambientais-poderao-ser-convertidas-em-acoes-de-recuperacao-de-areas-degradadas
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Promotora Karina Cherubini é homenageada pelo Poder Legislativo de 
Itapetinga 

     23/10/2017 
 

 

A Câmara Municipal de 

Itapetinga aprovou, na última 

quinta-feira (19), uma Moção 

de Aplauso à atuante 

Promotora Pública Karina 

Gomes Cherubini por liderar a 

proposta de criação do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio 

Catolé e pela idealização do 

projeto Eco Kids e Eco Teens, 

introduzido nas escolas da 

região de Itapetinga. 

O documento foi apresentado pela Mesa Diretora da Casa Legislativa, que é composta pelos 

vereadores Eliomar Barreira/Tarugão (presidente), Márcio Piu (vice-presidente), Fabiano Bahia, 

Nailton Negreiro e Gilmar Piritiba (1º, 2º e 3º secretários, respectivamente).  

Empossada na condição de Promotora de Justiça Regional de Meio Ambiente em Vitória da 

Conquista em fevereiro de 2014, Karina Cherubini tem 25 anos de carreira. Ela também atuou 

como Promotora de Justiça em Prado, Itamaraju, Barreiras e Ilhéus. 

“Graças ao empenho da promotora Karina Cherubini, a proposta do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Catolé Grande foi colocada em pauta frente ao Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos e aprovada, restando agora escolher seus membros e realizar as audiências 

para criação do programa de defesa do Rio Catolé”, justificam os autores. O documento ressalta 

ainda o empenho de Karina Cherubini na promoção da educação ambiental com a criação do 

projeto Eco Kids e Eco Teens, realizado em escolas públicas da região de Itapetinga em parceria 

com os municípios. 

De acordo com a promotora, as atividades de planejamento para a proteção do Rio Catolé 

Grande começaram no ano de 2014 em audiência com o município de Barra do Choça, que 

sugeriu a formação do comitê. Em seguida, o município de Vitória da Conquista foi convidado 

para participar das discussões. Já Itapetinga ingressou voluntariamente nas discussões, o que 

motivou o convite a outras cidades que fazem parte da Bacia, como Caatiba, Planalto, Itambé e 

Nova Canaã. 

 Projeto Todas as Cores pelo Rio Catolé Grande 

Como as discussões sobre meio ambiente enfocam diferentes questões, conforme a temática a 

ser desenvolvida, foram sendo convidados aqueles diretamente relacionados. Segundo a 
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promotora, isso possibilitou que os integrantes das discussões fossem divididos em grupos  e 

nominados por cores, conforme o tema a ser debatido ou a forma de atuação.  

Os membros do Poder Executivo passaram a integrar o Grupo Azul, os do Legislativo, o Grupo 

Amarelo, e assim por diante, constituindo o projeto Todas as Cores pelo Rio Catolé Grande. Os 

municípios também elaboraram a proposta de Consórcio Intermunicipal de Defesa da Bacia do 

Rio Catolé Grande, que foi encaminhada para as Câmaras de Vereadores, para ser aprovada por 

lei municipal e possibilitar a atuação consorciada. 

No mês de junho, a Câmara Municipal de Itapetinga aprovou o Projeto de Lei Nº004/17, de 

autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a participar do Consórcio Público 

Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande e ratifica o protocolo de intenções 

firmado no ano passado entre os municípios que fazem parte da Bacia do Catolé. No dia 7 de 

julho, o prefeito Rodrigo Hagge (PMDB) sancionou a Lei Nº 1.330/2017, publicada na Edição 

1.716 do Diário Oficial no dia 21 do mesmo mês. 

Proposta de criação do comitê foi aprovada no mês passado 

Dentre as atividades em defesa do Catolé, foram realizadas diversas audiências públicas, com 

convidados externos. Conforme Dra. Karina, a reunião realizada com o Secretário Estadual 

Geraldo Reis foi decisiva para a formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé 

Grande, cuja proposta foi colocada em pauta frente ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

e aprovada no último dia 14 de setembro. 

O presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga, Eliomar Barreira/Tarugão (PMDB), 

participou da audiência em Salvador e comemorou a aprovação da proposta, considerada uma 

vitória para os municípios que fazem parte da Bacia. Como fase final, resta a realização de 

audiência pública, a ser conduzida e organizada pelo INEMA. 

Educação Ambiental 

Em relação à atividade de educação ambiental, a promotora idealizou o projeto Eco Kids e Eco 

Teens, realizado em parceria com os municípios. Iniciado em 2009, o projeto já foi executado 

em 11 municípios da Bahia e no estado do Piauí, em Teresina. 

No ano passado, o projeto venceu o concurso nacional de projetos do Conselho Nacional do 

Ministério Público, ficando em primeiro lugar na categoria Direitos Fundamentais, concorrendo 

com 782 projetos de outros promotores de justiça de todo Brasil.  

Em Itapetinga, o projeto começou a ser executado no ano de 2016, quando foi aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente e formado o Conselho Editorial, constituído pela 

Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Ascom, 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Educação e Conselho de 

Acompanhamento do Fundeb. 

Em 2017, o Conselho Editorial indicou três escolas para participação no projeto: Colégio Madre 

Savina Petrilli, Escola Municipal de 1º Grau Dr. Clodoaldo Costa e Escola Municipalizada Manoel 
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Novaes, que optaram produzir o jornal Eco Kids, que pode ser feito por alunos da educação 

infantil até o Fundamental I, em média, até a idade de 12 anos. 

A 1ª edição do Jornal Eco Kids de Itapetinga foi lançada no dia 01 de setembro de 2017, pelo 

Colégio Savina, com 220 alunos, na faixa etária de 02 a 10 anos, com o título “Colégio Savina, 

de olho no Planetinha: Educar para preservar”. 

A 2ª edição, produzida pela Escola de 1º grau Dr. Clodoaldo de Oliveira da Costa, envolveu 474 

alunos, da educação infantil e ensino fundamental I, na faixa etária de 04 a 14 anos. O título do 

jornal é “Gerações Futuras em um Planeta Sustentável”.  

Por fim, haverá o lançamento da 3ª edição do jornal Eco Kids de Itapetinga, pela Escola  

Municipalizada Manoel Novaes, programado para o dia 10 de novembro. Mais informações 

sobre o projeto podem ser obtidas no site http://www.ecokidsecoteens.mpba.mp.br/, usando 

o mecanismo de busca, com a tag Itapetinga. 

Fonte: Câmara Municipal de Itapetinga 

 

 

Decreto regulamenta logística reversa                     

Pela medida, mesmo quem está fora dos acordos setoriais terá que recolher e dar destinação 

adequada aos produtos após sua vida útil.      

        24/10/2017 

PAULENIR CONSTÂNCIO 

Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que não firmaram termo de 

compromisso e ficaram fora dos acordos setoriais continuam obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa. O governo editou, nesta terça-feira (24/10), o 

Decreto nº 9.177, que regulamenta esta obrigação para a logística reversa na Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. A medida estabelece a isonomia com os que já assinaram acordos.  

Desde a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos há sete anos, a Secretaria de 

Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente segue priorizando 

os acordos. "Porém, nem todas as empresas dos setores que se comprometeram com a 

logística reversa aderiram, criando situações distintas no que diz respeito à implementação, 

fiscalização e controle", explica a diretora de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do 

Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. 

Pela PNRS, o decreto é um dos instrumentos que podem ser usados para assegurar 

implementação da logística reversa. A regulamentação abre a possiblidade de adesão das 

empresas que ficaram fora dos acordos já firmados. 

http://www.ecokidsecoteens.mpba.mp.br/
http://www.itapetinga.ba.leg.br/institucional/noticias/promotora-karina-cherubini-e-homenageada-pelo-poder-legislativo-de-itapetinga
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=24/10/2017
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A logística reversa é uma responsabilidade compartilhada por toda a cadeia produtiva. A Lei 

prevê que a obrigação de dar destinação adequada aos resíduos ao final da vida útil atinge 

quem fabrica, comercializa ou importa bens de consumo e seus insumos.  

Três acordos setoriais foram firmados: com os setores de embalagens de óleos lubrificantes, 

lâmpadas e embalagens em geral. Dois outros, com a indústria de medicamentos e 

eletroeletrônicos, estão em andamento. Pneus, óleos lubrificantes e baterias chumbo-ácidas 

têm seus acordos em fase preliminar, mas são ainda regulamentadas por resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente. 
Fonte: MMA 

 

Normas que concedem incentivo fiscal a agrotóxicos são 

inconstitucionais, sustenta PGR         

Para ela, a prática contraria os ditames constitucionais de proteção ao meio ambiente e à 

saúde, sobretudo dos trabalhadores        

        26/10/2017 

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defende a inconstitucionalidade de normas 

que concedem isenção fiscal a produção e comercialização de agrotóxicos. Em parecer enviado 

ao Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5553, ela 

sustenta que a prática favorece o uso e a disseminação desse tipo de substância, colocando em 

risco o meio ambiente e a saúde dos cidadãos. Segundo Dodge, as normas contrariam os 

direitos constitucionais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à saúde coletiva e à 

proteção social do trabalhador. 

Na ADI, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) questiona cláusulas do Convênio do Conselho 

Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reduz a base de cálculo do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas saídas dos insumos agropecuários. Também 

requer a inconstitucionalidade do Decreto 7.660/2011, que concede isenção total do Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) a substâncias relacionadas a agrotóxicos.  

Para a PGR, ao conceder benefícios fiscais ao produto, as normas fomentam o uso intensivo de 

agrotóxicos. Dessa forma, além de contrariarem os direitos ao meio ambiente equilibrado 

(artigo 225 da Constituição Federal), e à saúde (artigo 196), violam o princípio constitucional da 

seletividade tributária (artigos 153, parágrafo 3º, inciso I, e 155, parágrafo 2º, inciso III). “Os 

agrotóxicos, a despeito de permitirem, na maioria das situações de uso, a elevação da 

produção agrícola, não se afiguram essenciais para fins de seletividade tributária; mormente 

considerando a sua intrínseca nocividade à vida saudável e o seu elevado potencial para a 

eclosão de danos ambientais.”, sustenta Raquel Dodge no parecer.  

Além disso, o incentivo ao uso da substância contraria o Plano Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica, instituído pelo Decreto nº 7.794/2012. O plano busca promover o 

http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=2640
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desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso adequado 

dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. “Não se está a 

estabelecer libelo contra o uso de agrotóxicos, tampouco contra o agronegócio. Deseja-se, 

apenas, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a saúde coletiva e a proteção social 

do trabalhador sejam esteio de toda a atividade produtiva”, conclui.  

Para Raquel Dodge, caso o STF declare as normas inconstitucionais, a decisão não pode ter 

efeito retroativo. Eventual interpretação que resulte no corte do benefício fiscal deve ser 

aplicada a partir do trânsito em julgado da ação, para garantir os princípios da segurança 

jurídica e da boa fé. 

Estudos – No parecer, a PGR alerta que diversos estudos apontam para os perigos do uso 

intensivo de agrotóxicos. A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, em inglês), 

braço especializado da Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu algumas dessas 

substâncias como cancerígenas aos humanos. 

Apesar disso, dados do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência 

da República (Consea) revelam que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, 

com 19% do mercado mundial. Além disso, a taxa de crescimento desse mercado no Brasil foi 

de 190%, entre 2000 e 2010, enquanto no mundo a média atingiu 93%. Também subiu o 

número de acidentes de trabalho na agropecuária nacional por intoxicações pela substância, 

conforme dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).  

No Brasil, a Lei 7.802/1989, que regula a produção e comercialização de agrotóxicos, reconhece 

a periculosidade de tais produtos, ao determinar que a propaganda comercial contenha, 

obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos que o uso da substância pode causar ao 

meio ambiente e à saúde dos homens e dos animais A legislação brasileira também impõe 

severas restrições à produção, registro, comercialização e manejo do agrotóxico, o que reflete a 

nítida preocupação do ordenamento jurídico com a nocividade e periculosidade da substância. 
Fonte: MPF 
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PEÇAS PROCESSUAIS 

 Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa Ambiental – Itapé [Yuri Lopes de Mello 

– Promotor de Justiça] <download> 

 Ação Civil Pública – Pretensão condenatória com obrigação de fazer e de reparação 

ambiental – Estrada do Mandú - Salvador [Sérgio Mendes – Promotor de Justiça] 

<download> 

 Recomendação Ministerial – Interdição Administrativa de Abatedouro Municipal – 

Fechamento Definitivo – Miguel Calmon [Pablo Antonio Cordeiro de Almeida – 

Promotor de Justiça] <download> 

 

 

PUBLICAÇÕES 

 Pesca Artesanal Legal – Pescador da Região Sul/Sudeste: conheça seus direitos e 

deveres. MPF, 2017 <download> 

 Reciclagem inviável. In: Boletim informativo da ABRALATAS.  Ano 14. N° 74. p. 7. 

Disponível em: http://www.abralatas.org.br/wp-

content/uploads/2017/10/jornal_noticias_da_lata_n.74_2017_final_web.pdf . Acesso 

em: 30 out 2017 <ver publicação> 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3983-acao-civil-publica-improbidade-administrativa-ambiental.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3984-acao-civil-publica-pretensao-condenatoria-com-obrigacao-de-fazer-e-de-reparacao-ambiental-estrada-do-mandu-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3986-recomendacao-ministerial-interdicao-administrativa-de-abatedouro-municipal-fechamento-definitivo-miguel-calmon.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/biblioteca-virtual-ceama/doc_download/3987-pesca-artesanal-legal-pescador-da-regiao-sul-sudeste-conheca-seus-direitos-e-deveres.html
http://www.abralatas.org.br/wp-content/uploads/2017/10/jornal_noticias_da_lata_n.74_2017_final_web.pdf


 
 

Página 33 de 35 
 

CAMPANHAS 
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